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30-1-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0695690

Bibob beleid gemeente
Nieuwegein 2018.

Beslispunten college en burgemeester,
ieder voor zover het hun
bevoegdheden betreft:
1. Het Bibob beleid gemeente
Nieuwegein 2018 vast te stellen, met
als belangrijkste uitgangspunten:
1.a. dat niet-integere partijen niet
worden gefaciliteerd door het verlenen
van een beschikking of het aangaan
van een overeenkomst.
1.b. een beleidskader op te stellen
voor gebruikmaking van de Wet Bibob
(ten aanzien van vergunningen en
overeenkomsten).
1.c. een beleidskader op te stellen
voor gebruikmaking van middelen om
de integriteit van partijen waarmee de
gemeente beoogt zaken te doen, te
screenen (dus voorafgaand aan een
overeenkomst of vergunning).

2.1

0696180

Beantwoording
inspraakreacties en
vooroverlegreacties
voorontwerpbestemmingsplan
Meanderpark.

1. De inspraak- en vooroverlegreactie
te beantwoorden, waarbij de reacties
niet hebben geleid tot wijzigingen in
het voorontwerp.
2. Het ontwerp t.o.v. het voorontwerp
op twee punten aan te passen:
a. De functie detailhandel is
geschrapt, omdat een supermarkt op
grond van de Winkelvisie nu voorzien
is in Rijnhuizen.
b. De aanduiding ecologische
verbindingszone van de
groenbestemming ten westen van de
Meander er af is gehaald, omdat het
Groenstructuurplan hierin niet meer
voorziet.
3. De bestemmingsplanprocedure

2. J.A.N. Gadella
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vervolgen door het
ontwerpbestemmingsplan
Meanderpark voor iedereen ter inzage
te leggen.
3. M.C. Stekelenburg
3.1

0696791

Bekrachtiging doelstellingen
U16 over de doorgaande lijn
van statushouders.

1. De doelstellingen van U16 te
bekrachtigen, inhoudende:
a. Statushouders vanuit de regionale
COA-locaties in de regio te plaatsen.
b. Het NOA-assessment af te nemen
bij nieuw geplaatste statushouders.
c. De voortgang van integratie in U16
verband te monitoren.
2. De opdrachtbrief aan WIL te
versturen.

4.2

0695520

Brief aan raad over
werkbezoek aan Rundu
September 2017.

1. De raad informeren over het
werkbezoek aan Rundu van vorig jaar
september waarin aandacht was voor
kennismaking met de nieuwe
burgemeester en verkennen van het
nieuwe samenwerkingsthema namelijk
afvalmanagement;
2. hiervoor bijgevoegde brief aan de
Raad te versturen.

4.3

0695330

jaarplan Water 2018

1. In te stemmen met het jaarplan
Water 2018, waarin de maatregelen
voor dit jaar en de al lopende
projecten aan het watersysteem van
Nieuwegein staan beschreven. Samen
met de Watervisie uit 2004 vormt deze
uitvoeringsnota het Waterplan van
onze gemeente.

4.4

0696307

Stand van zaken
verkeersveiligheid in
Nieuwegein

1. Kennis nemen van de brief “Stand
van zaken verkeersveiligheid in
Nieuwegein” waarin we de Raad
informeren op welke manieren wij
proberen de verkeersveiligheid te
verbeteren.
2. de brief “Stand van zaken
verkeersveiligheid in Nieuwegein” ter
informatie aanbieden aan de Raad.

5.1

0695524

Subsidieverlening Stichting
Binnenstadsmanagement
voor het jaar 2018

1. Aan de Stichting
Binnenstadsmanagement voor het jaar
2018 €50.000 subsidie te verlenen.
2. Dit bedrag te dekken uit het budget
Economisch beleid.

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani
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5.2

0695559

Inkoopafspraken 2018 voor
de Wmo begeleiding

1. Een addendum op de
“Deelovereenkomst voor het leveren
van maatwerkvoorziening Begeleiding
in de Wet maatschappelijke
ondersteuning“ (bijlagen 1 en 2) vast
te stellen met daarin de volgende
aanpassingen:
a. geïndexeerde tarieven voor de
producten ondersteuning
zelfredzaamheid, ondersteuning
maatschappelijke deelname, vervoer
en kortdurend verblijf;
b. kwaliteitskader dienstverlening;
c. paragraaf over innovatie
mogelijkheden voor zorgaanbieders.
2.
Hiervoor het besluit tot wijziging
van het besluit Wmo en Jeugdhulp
2017 vast te stellen.
Beslispunt Burgemeester:
3. Aan Jocko Rensen, wethouder Wmo
van de gemeente Houten, volmacht te
verlenen om het addendum met
wijzigingen namens de gemeente
Nieuwegein te ondertekenen.
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