BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Day)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

16-1-2018
2. J.A.N. Gadella
2.1

0692513

Beantwoording vragen
ex. Art.42 RvO van de
heer Monrooij van de
ChristenUnie inzake
opheffing BTW
sportvrijstelling.

1. Akkoord te gaan met de beantwoording
op de vragen ex. Art.42 RvO van de heer
Monrooij van de ChristenUnie inzake
opheffing BTW sportvrijstelling.

2.4

0688968

Voortgangsrapportages
grotere ruimtelijke
projecten en
Programma's
Omgevingswet en
Betere Buurten januari
2018

De voortgangsrapportages van de grotere
ruimtelijke projecten vast te stellen en te
communiceren met de raad met bijgevoegde
voortgangsrapportages van de
deelgebieden:
- City - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder J.A.N.
Gadella
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder P.W.M. Snoeren
- Galecopperzoom - portefeuillehouder
P.W.M. Snoeren
- Rijnhuizen Parkhout Zandveld portefeuillehouder A.J. Adriani
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- Programma Omgevingswet portefeuillehouder P.W.M. Snoeren
- Betere Buurten - portefeuillehouders A.J.
Adriani en P.W.M. Snoeren

3.1

0691328

Startnotitie
erfgoedbeleid

1. Het Uitvoeringsprogramma erfgoed 2018
vast te stellen en uit te voeren
2. In te stemmen met de Startnotitie
erfgoedbeleid
3. De Startnotitie erfgoedbeleid ter
kennisneming aan de raad te zenden

3.2

0694010

Werk en Inkomen
1. De raad voor te stellen om ten aanzien
Lekstroom: Kaderbrief van de kaderbrief 2019 van WIL een
2019
zienswijze kenbaar te maken met als

3. M.C. Stekelenburg

18-1-2018 15:52
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kernpunten:
a. In te stemmen met de beleidsmatige
voorstellen in de kaderbrief 2019.
b. Aan te kondigen dat de gemeente
Nieuwegein wil toewerken naar een nieuwe
financiering van het taakveld ‘Werk’ in de
begroting 2019.
c. WIL te verzoeken aan om de toekomstige
kaderbrieven te voorzien van een begroting.
4. P.W.M. Snoeren

18-1-2018 15:52

4.1

0686505

Beheersverordeningen
Oudegein-Hoge
Landen, Kom
Vreeswijk, FokkesteegMerwestein, Doorslag,
Zuilenstein-Huis de
Geer en Haventje
Lekboulevard.

De raad voor te stellen om:
1. de beheersverordening Oudegein-Hoge
Landen vast te stellen.
2. de beheersverordening Kom Vreeswijk
vast te stellen.
3. de beheersverordening FokkesteegMerwestein vast te stellen.
4. de beheersverordening Doorslag vast te
stellen.
5. de beheersverordening Zuilenstein-Huis
de Geer vast te stellen.
6. de beheersverordening Haventje
Lekboulevard vast te stellen.

4.3

0690368

ontwerp Kadernota
2019 RUD Utrecht

1. De raad voor te stellen om een zienswijze
in te dienen op de ontwerp Kadernota 2019
RUD Utrecht waarin gevraagd wordt
jaarlijks te rapporteren over de resultaten
van de geschetste ontwikkelingen

4.4

0690366

ontwerp 1e
Begrotingswijziging
2018 RUD Utrecht

De raad voor te stellen
1. een extra budget van € 85.000 vanwege
deze ontwerp 1e begrotingswijziging 2018
RUD Utrecht verwerken in de Voorjaarsnota
2018;
2
een zienswijze in te dienen op de
ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 RUD
Utrecht waarin gevraagd wordt jaarlijks te
rapporteren over de resultaten van de
geschetste ontwikkelingen.

4.5

0688038

Statutenwijziging
Stichting Robijn

De gemeenteraad voor te stellen:
1. de concept-akte van statutenwijziging van
Stichting Robijn vast te stellen.
2. het bestuur van stichting Robijn hierover
te informeren door middel van bijgevoegde
brief

4.11

0680111

Principe aanvraag
Drive-in Hornbach

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
op het verzoek van Hornbach om een Drivein te realiseren op het Liesboschterrein
waarbij tenminste de volgende inhoudelijke
aspecten nog door Hornbach moeten
worden uitgewerkt:
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a. Architectuur van het gebouw waardoor de
commissie ruimtelijke kwaliteit een positief
advies kan geven;
b. Een actuele verkeersrapportage over het
ontbreken van de verkeer aantrekkende
werking;
c. Een gedetailleerd overzicht voor wat
betreft de aansluiting van de kavel op de
nieuwe zuidelijke aftakking van de N408;
d. Een actueel verkennend booronderzoek
en bureauonderzoek in verband met een
archeologische hoge verwachting
e. Verantwoording van het groepsrisico in de
ruimtelijke onderbouwing

18-1-2018 15:52

4.8

0689702

Vaststelling
bestemmingsplan
Ravenswade e.o.

4.9

0689901

Greendeal Duurzame 1. In te stemmen met deelname aan de
Zorg & EED-auditplicht Regionale aanpak duurzame zorg.
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Aan de Raad voor te stellen om:
1. De Notitie beantwoording zienswijzen
Ontwerpbestemmingsplan Ravenswade e.o.
vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Ravenswade e.o
vast te stellen waarin de volgende
wijzigingen worden doorgevoerd:
Ten aanzien van de bestemmingsplanregels:
• Bijlage 2 verkeerskundige maatregelen is
aangepast naar aanleiding van gemaakte
afspraken en laatste inzichten.
Ten aanzien van de Toelichting:
• Paragraaf 2.8 (pagina 19) cultuurhistorie
wordt aangepast naar aanleiding van de
gedane onderzoeken;.
• Het vigerend beleid rondom cultuurhistorie
toegevoegd (pagina 33-34);
• Het boombeschermingsplan is aangepast
in lijn met het gemeentelijk beleid (pagina
46);.
• Opmerkingen rondom de
verkeersveiligheid voor de fietser zijn
aangevuld (pagina 53, 56 en 57).
• Naar aanleiding van aanvullend onderzoek
op het gebied van cultuurhistorie en
archeologie zijn aangevuld (pagina 73 en
74);
• De tekst met betrekking tot
bodemverontreiniging is naar aanleiding van
ambtelijke adviezen aangepast (pagina 8788;
• Aanvullend archeologisch onderzoek is
toegevoegd (bijlage 18).
• Verkeerskundige maatregelen zijn
aangepast naar aanleiding van gemaakte
afspraken en laatste inzichten (bijlage 2).
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2. Daartoe de landelijke Green Deal
‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’
te ondertekenen.
3. In te stemmen dat de door RVO erkende
keurmerken, in het kader van de Europese
Energie-Efficiency Richtlijn, waaronder de
Milieuthermometer Zorg, als vrijstelling
kunnen dienen voor de wettelijke EEDauditplicht.
Beslispunt Burgemeester:
4. Aan Wethouder Snoeren een volmacht te
verlenen om de Green Deal ‘Nederland op
weg naar duurzame zorg’ te ondertekenen.
4.6

0692732

Subsidie peuteropvang 1. De subsidie voor de ouders met peuters
en VVE KMN Kind en
op de peuteropvang en VVE, ter hoogte van
Co
€623.439,-, tijdelijk als voorschot te
verlenen aan KMN Kind en Co.
2. De subsidie voor de meerkosten van de
cao Welzijn ten opzichte van de cao
kinderopvang, ter hoogte van € 54.935,-, te
verlenen aan KMN Kind en Co.
3. De subsidie 2018 te betalen uit het
gemeentelijke peuterspeelzaalbudget en
Rijksbudget onderwijsachterstanden.

4.10

0694235

Vestigen opstalrecht
ten behoeve van
Solarpark Galecop BV

5.1

0694099

Indienen zienswijze op 1. De raad voor te stellen ten aanzien van
de kaderbrief van de
de kaderbrief 2019 geen zienswijze kenbaar
GGD-rU 2019
te maken.

5.2

0694111

Vrijwilligershuis

1. Aan Solarpark Galecop BV tot 1 januari
2030 een recht van opstal op een
gemeenteperceel in de Galecopperzoom te
geven voor het hebben en houden van
zonnepanelen door jaarlijks € 2.500,- aan de
gemeente te betalen.
2. Hiervoor de op 6 maart 2017 getekende
overeenkomst betreffende een
huurafhankelijk opstalrecht ten behoeve van
Solarpark Galecop BV te wijzigen in een
zelfstandig recht van opstal.
3. Het betreffende opstalrecht met
hypotheekrecht te belasten.
4. Bijgevoegde akte tot vestigen van een
zelfstandig opstalrecht aan te gaan met
Solarpark Galecop BV.

5. A.J. Adriani

18-1-2018 15:52

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. Plan van aanpak van het Vrijwilligershuis
Nieuwegein de grondslag laten zijn voor de
subsidieaanvraag 2018 van Vitras ten
behoeve van het Vrijwilligershuis
Nieuwegein
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5.3

0693148

Beantwoording art. 42
brief
gemeenteraadsfractie
CU over het aanwijzen
van de
Vreeswijksestraatweg
9 als gemeentelijk
monument.

1. De schriftelijke vragen van de CU fractie
over het aanwijzen van de
Vreeswijksestraatweg 9 als gemeentelijk
monument beantwoorden door middel van
bijgevoegde brief, waarbij het college
aangeeft pas in oktober voor het eerst
gesproken te hebben over de potentiele
gemeentelijke monumentenstatus van het
pand en het aanwijzen van de locatie als
gemeentelijk monument wel wat betekent
voor de woningbouwmogelijkheden op deze
locatie.

5.4

0689373

toetreding van de
GGD-rU tot een
coöperatie in verband
met het digitaal
dossier JGZ

1. De raad voor te stellen wensen en
bedenkingen naar voren te brengen over de
toetreding van de GGD-rU tot een nieuw op
te richten coöperatie volgens bijgaande
ontwerp brief, waarin wensen en
bedenkingen naar voren worden gebracht
ten aanzien van de bekostiging, de
bescherming van privacy, de
aansprakelijkheid voor de werking van de
software en de risico’s ten aanzien van het
digitaal dossier jeugdgezondheidszorg.
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