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

0697403

Intentieverklaring
Meerlaagsveiligheid
Utrecht

1. De Intentieverklaring Meerlaagsveiligheid
Utrecht te onderschrijven, waarin we ons
committeren om samen te werken in regio
Utrecht aan het beperken van de gevolgen
van overstromingen.
Beslispunt burgemeester:
2. Wethouder Peter Snoeren volmacht te
verlenen voor ondertekening van de
Intentieverklaring op de bestuurlijke
VNGbijeenkomst Klimaat Adaptatie in
Amersfoort op 15 februari.

1.2

0696793

Beantwoording art.42
brief
gemeenteraadsfractie
StadsPartij Núwegein
over loos alarm op
City Plaza

1. De schriftelijke vragen van de stadsPartij
Núwegein over het loos alarm in
winkelcentrum City Plaza beantwoorden door
middel van bijgevoegde brief waarin het
college aangeeft dat:
- De eigenaar van het winkelcentrum
(Wereldhave) correct en volgens het
ontruimingsprotocol heeft gehandeld.
- Het verbeteren van de melding naar het
winkelend publiek wordt besproken in het
komend overleg Keurmerk Veilig
Ondernemen.

3.1

0697179

Beantwoording
artikel 42 RvO brief
inzake budgettering
in het kader van
armoedebeleid.

De brief van de Partij van de Arbeid ex.
Artikel 42 RvO van 19 januari 2018 te
beantwoorden met de strekking dat het
huidige armoedebeleid voorziet in
ondersteuning bij budgettering.

4.1

0692100

Addendum bij
Deelovereenkomst
jeugdhulp 2017 ev.
Lekstroomregio

Beslispunt college
1. In te stemmen met het Addendum
‘Deelovereenkomst jeugdhulp 2017 ev.
Lekstroomregio’ en akkoord te geven op de
producten, tarieven en werkafspraken met

3. M.C. Stekelenburg

4. P.W.M. Snoeren
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aanbieders, waaronder:
- wijziging van prijzen
- een verdere vereenvoudiging van
procedures
- aanscherping van kwaliteitscriteria
- Een vereenvoudiging door te voeren in de
manier waarop toekomstige wijzigingen in de
overeenkomsten rechtsgeldig en voor alle
aanbieders worden ingevoerd.
Beslispunt burgemeester
2. De heer M. van Liere, wethouder van de
gemeente Houten, volmacht en machtiging te
verlenen om in naam van het college van
B&W van de gemeente Nieuwegein het
addendum de ‘Deelovereenkomst jeugdhulp
2017 ev. Lekstroomregio’ te ondertekenen en
hieruit voortvloeiende handelingen te
verrichten.
4.2

0699616

Beantwoording
vragen motie M99 bij
Raadsvoorstel 2017183 Plan
Onderwijshuisvesting
basisonderwijs en
sportaccommodaties
2030

1. Instemmen met de beantwoording van de
in de motie M99 bij Raadsvoorstel 2017-183
gestelde vragen over het plan
“Onderwijshuisvesting basisonderwijs en
sportaccommodaties 2030” zoals opgenomen
in bijgevoegde concept beantwoordingsbrief;
2. Instemmen met de verzending van de
beantwoordingsbrief aan de leden van de
raad

5.1

0697279

Artikel 42 brief
inzake kwaliteit
Huishoudelijke Hulp

1. De brief van de SP-fractie ex. artikel 42
RvO van 15 januari 2018 te beantwoorden,
waarin wordt ingegaan op de vragen over de
aanbesteding Huishoudelijke Hulp en de
verschillende kwaliteitsonderzoeken met de
inhoud:
- tijdpad aanbesteding
- toelichting op de verschillende
kwaliteitsonderzoeken
- inzicht in de kwaliteitsrapportages van 3
zorgaanbieders
2. De kwaliteitsrapportages van 3
zorgaanbieders te verstrekken aan de raad

5.2

0699570

voorschot subsidie
Geynwijs 2018

1. Aan de Stichting Geynwijs een subsidie van
€ 500.000 te verlenen en te bevoorschotten
vooruitlopend op de definitieve
subsidieaanvraag 2018 voor de uitvoering van
de WMO en Jeugdhulptaken in 2018 op grond
van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

5. A.J. Adriani
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