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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0695423

Machtiging aan externe partij 1. EFK Belastingadviseurs te Alkmaar
met betrekking tot bezwaar
en in het bijzonder mr. F.P. van den
naheffingsaanslag De Kom.
Eijnden te machtigen om in de
bezwaarzaak inzake de
naheffingsaanslag theater De Kom –
met recht van substitutie – om haar in
de ruimste zin des woords te
vertegenwoordigen, namens haar het
woord te voeren en namens haar alle
fiscale en juridische aangelegenheden
te behartigen.

1.2

0694749

Benoeming ambtenaar
burgerlijke stand

Met ingang van 24 januari 2018 de
heer E. Marwa benoemen als
ambtenaar van de burgerlijke stand
voor de gemeente Nieuwegein voor de
duur dat hij hier werkzaam is.

2.1

0692183

Managementletter en
Boardletter accountant

1. Kennis te nemen van de
Managementletter van de accountant
en de gedane aanbevelingen
overnemen.
2. De reactie van het college op de
Boardletter aan de raad te versturen.

2.2

0694232

Nota grondprijzen 2018

1. De nota grondprijzen 2018 vast te
stellen met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2018.

0694112

De Afstemmingsverordening
Nieuwegein 2018

1. De raad voor te stellen om de
Afstemmingsverordening gemeente
Nieuwegein 2018 vast te stellen met
als belangrijkste uitgangspunten:
a. Maatwerk te leveren door meer
vanuit de leefwereld te opereren.
b. Heldere en toepasbare regels te
formuleren.
c. WIL-klanten, waarvan de uitkering

2. J.A.N. Gadella

3. M.C. Stekelenburg
3.2
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wordt verlaagd, altijd te horen.
d. Een gelijke
Afstemmingsverordening in te voeren
voor alle deelnemende WIL
gemeenten.
3.1

0682869

Subsidie 2018 DE KOM,
Stadstheater en
Kunstencentrum

1. DE KOM, Stadstheater en
Kunstencentrum voor het jaar 2018
een subsidie te verlenen van €
2.918.500.

4.5

0693537

Vaststelling bestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot en
beheersverordening
Herenstraat-Kruyderlaan.

De raad voor te stellen om:
1. De notitie “Beantwoording
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Jutphaas-Wijkersloot” vast te stellen,
waarbij o.a.:

4. P.W.M. Snoeren

- De cultuurhistorische waarde
'karakteristiek 3 van de flats van het
Nijpelsplantsoen er af gehaald.
- De goothoogte van Herenstraat 32
gelijk is getrokken met Herenstraat 31
op 9 m.
- De cultuurhistorische waarde van
Herenstraat 65 is aangepast naar
karakteristiek 2.
- Dienstverlening en ambachtelijke
bedrijven op de begane grond van
Prof. Dr. Kramerstraat 40/Prof. Dr.
Claylaan 10 weer mogelijk is gemaakt.
2. Het bestemmingsplan JutphaasWijkersloot gewijzigd (n.a.v.
zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen) t.o.v. het ontwerp
bestemmingsplan vast te stellen,
waarbij ambtshalve o.a.:
- Het bouwvlak van Nedereindseweg
149a is aangepast.
- De tandartsenpraktijk aan de
Almalaan 10 de aanduiding
“praktijkruimte” heeft gekregen.
- De regeling van de karakteristieke
panden in één artikel vereenvoudigd is
opgenomen.
- De cultuurhistorische waarde van
Bendienlaan 27 (school) en de
Kloosterbrug is aangepast naar
respectievelijk karakteristiek 3 en
karakteristiek 2.
- In bijlage 5 “Gebouwd erfgoed,
historische landschappen” van de
toelichting de huisnummering van de

24-1-2018 10:47

Prepared by Nancy Moorselaar, van

Page 1 of 1

karakteristieke panden is
aangescherpt en de aanduiding
karakteristiek van een aantal panden
is aangepast.
3. De beheersverordening
Herenstraat-Kruyderlaan vast te
stellen.
4.4

0686382

Selectie vierde Betere Buurt

De Raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de wijze
waarop de selectiecriteria zijn
toegepast en hoe we tot de selectie
van een nieuwe buurt
zijn gekomen.
2. In te stemmen met de selectie van
de buurt Schansen-Noord
(Fokkesteeg) als vierde buurt, waar na
besluitvorming zal worden gestart met
de planvoorbereidingsfase.
3. Het college op te dragen een
startnotitie voor te leggen aan de raad
met betrekking tot de opgave en
aanpak voor deze
buurt.

4.3

0695314

Uitvoeringsplan Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein
2018-2021

Het Uitvoeringsplan Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein 20182021 vast te stellen voor de jaarschijf
2018, waarin invulling wordt gegeven
aan de vijf routes uit de Routekaart
Energieneutraal Nieuwegein 2040:
• Energiebesparing
• Duurzame warmte
• Duurzame elektriciteit
• Energieopslag
• Mobiliteit

4.2

0682322

Art 42 brief GroenLinks 1. De vragen over het incident met
Incident Slagboom Emmabrug een slagboom van de Emmabrug van
de fractie GroenLinks bij monde van
mevrouw Schouten te beantwoorden
middels bijgevoegde brief, waarin het
college aangeeft dat deze brug geen
eigendom is van de Gemeente
Nieuwegein en hoe wij omgaan met
onze slagbomen.

5.1

0690243

Subsidieregeling Nieuwegein
2018

5. A.J. Adriani
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1. De subsidieregeling Nieuwegein
2018 vast te stellen met daarin als
belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van de huidige regeling:
a. invoering van regels voor subsidies
voor inwonersinitiatieven;
b. verwijdering van de
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Stimuleringsregeling;
c. verwerking van de
subsidiemogelijkheden uit de
verwijderde Stimuleringsregeling in de
betreffende beleidsvelden, waarbij niet
langer een tenderregeling van
toepassing is;
d. verhoging van de maximale subsidie
voor Nieuwegein Awards tot € 5.000
per jaar;
e. aanpassing van de subsidieplafonds
als gevolg van de hiervoor genoemde
wijziging en enkele overige kleine
verbeteringen.
2. Het budget voor de subsidies voor
inwonersinitiatieven te bepalen op €
200.000 en dit bedrag te dekken uit
de budgetten voor EigenWijks,
Armoedebestrijding en Sport &
bewegen.
3. Het mandaat aan de
programmaleider Transformatie
Sociaal Domein voor het nemen van
besluiten op subsidieaanvragen voor
inwonersinitiatieven te bepalen op
maximaal € 50.000.
4. De raad te informeren via
bijgevoegde brief.
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5.3

0691316

Bestemmingsplannen
kantoorreductie Binnenstad
en Rijnhuizen

5.2

0686336

Voorontwerpbestemmingsplan 1. Het voorontwerpbestemmingsplan
Rijnhuizen
Rijnhuizen vrij te geven voor inspraak
en vooroverleg
2. Het ‘Kwaliteitskader Mooi
Rijnhuizen’ vrij te geven voor inspraak
3. De uitgangspunten uit ‘Rijnhuizen
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1. De ontwerpbestemmingsplannen
Kantoorreductie Binnenstad en
Rijnhuizen van 1 februari tot 15 maart
ter inzage te leggen voor zienswijze,
waarbij
a. in Rijnhuizen de in het vigerende
bestemmingsplan opgenomen, maar
niet-gerealiseerde plancapaciteit voor
de nieuwbouw van zelfstandige
kantoren volledig wordt gereduceerd;
b. in de Binnenstad de in de vigerende
beheersverordening opgenomen, maar
niet gerealiseerde plancapaciteit voor
de nieuwbouw van zelfstandige
kantoren wordt gemaximaliseerd op
21.000 m2 bvo.
2. Geen inspraak te verlenen op basis
van de inspraakverordening.
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geeft Energie!’ vast te stellen als
gebiedsgerichte uitwerking van de
Routekaart Energieneutraal
4. Te besluiten dat geen verplichte
mer-beoordeling hoeft plaats te vinden
maar een vormvrije mer-beoordeling
volstaat
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