BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
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(Vergadering)
(Day)

Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer Voorstel (Zaak)
(Zaak)
(Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

20-2-2018
2. J.A.N. Gadella
2.1

0698785

Grondverkoop
perceel
bouwgrond op het
bedrijvenpark Het
Klooster

1. In te stemmen met de verkoop aan
Warehouses De Pauw Nederland N.V. van een
perceel bouwgrond op het bedrijvenpark Het
Klooster ter grootte van 24.345 m2 onder de
voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in
de bijgevoegde koopovereenkomst ten behoeve
van de realisatie van een bedrijfspand.
2. Burgemeester:
Wethouder Gadella te machtigen de
koopovereenkomst namens de gemeente te
tekenen.

3. M.C. Stekelenburg
3.1

21-2-2018 09:56

0699994

Inrichting
toekomstige
uitvoering Wsw

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. Het voorgenomen besluit te nemen om het
Inrichtingsplan Wsw gemeente Nieuwegein en
de bijlagen bij dit plan vast te stellen.
2. In te stemmen met de in het inrichtingsplan
weergegeven financiële kaders.
3. Het inrichtingsplan en de bijlagen als basis te
benoemen voor de verdere voorbereiding van
de personele toedeling van medewerkers van de
GR PAUW per 1 januari 2019.
4. Akkoord te gaan met de Businesscase SWtaken van WIL en dit per brief aan het bestuur
van WIL mee te delen, met de volgende
opmerkingen:
– dat een tussentijdse evaluatie na twee jaar
door een onafhankelijke externe wordt
uitgevoerd;
- dat de gemeente Nieuwegein uitgaat van
lokale aansturing van het lokale werkteam.
5. Het bestuur van de GR PAUW Bedrijven te
verzoeken om de OR van PAUW Bedrijven een
advies te vragen over de personele gevolgen
van het voorgenomen collegebesluit.
6. Het voorgenomen collegebesluit aan de OR
van de gemeente Nieuwegein voor te leggen
met het verzoek hierover advies over de
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personele en organisatorische gevolgen uit te
brengen.
7. Het voorgenomen collegebesluit aan de
Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein voor te
leggen en in de gelegenheid te stellen om
advies uit te brengen.
8. Nadat voornoemde adviezen zijn verkregen
een definitief besluit op het inrichtingsplan te
nemen.
9. Besluitvorming in de gemeenteraad met
betrekking tot de zienswijze op het
liquidatieplan PAUW Bedrijven uiterlijk op 1 juli
2018 af te ronden, met het oog op een
overgang op 1 januari 2019.
3.2

0690585

Tweede pilot KOEK 1. Een tweede pilot Klimmen op eigen kracht
(Klimmen op eigen (KOEK) starten in 2018;
kracht)
2. De pilot te laten plaatsvinden in de wijk
JutphaasWijkersloot
3. Uiterlijk eind 2018 inzicht te geven in de
resultaten van de pilot Rijtuigenbuurt zodat we
rondom de kadernota 2020 een lijn uit kunnen
zetten of en op welke wijze we de methodiek
Koek continueren of verder uitrollen.

5.1

0697008

subsidieverlening
2018 Stichting
Santé Partners
(voorheen Vitras)

5. A.J. Adriani
Beslispunten
1. Aan Stichting Santé Partners (voorheen Vitras
) in 2018 een subsidie verlenen van €
1.201.770,36. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
• Groepswerk AMW : € 95.052,69
• Sociaal raadslieden: € 252.166,67
• Coördinatie vluchtelingenwerk - regulier: €
84.000,00
• Vluchtelingenwerk-maatschappelijke
begeleiding:
€177.240,00
• Maaltijdvoorziening: € 38.500,00
• Personen-alarmering: € 12.000,00
• Netwerk Vrijwilligers in de Zorg: € 122.000,00
• Steunpunt Mantelzorg : € 190.630,00
• Preventieve Ouderen Zorg: € 11.500,00
• Coordinatie vrijwilligershuis € 204.600,00
• Dagactiviteiten voor ouderen € 14.081,00

2. De aanvraag voor het Groepswerk en
Vluchtelingenwerk gedeeltelijk af te wijzen.
3. De verplichtingen verbonden aan de
subsidieverlening vastleggen in de
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verleningsbeschikking, zoals bijgevoegd bij dit
voorstel.
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