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Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Day)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

13-3-2018
2. J.A.N. Gadella
2.1

0699438

Grondverkoop perceel
bouwgrond op het
bedrijvenpark Het
Klooster

1. In te stemmen met de verkoop aan
Pouw Banden Utrecht B.V. van een
perceel bouwgrond op het bedrijvenpark
Het Klooster ter grootte van 2.760 m2
onder de voorwaarden en bepalingen
zoals opgenomen in bijgevoegde
koopovereenkomst ten behoeve van de
realisatie van een bedrijfspand.
2. Burgemeester:
Wethouder Gadella te machtigen de
koopovereenkomst namens de gemeente
te tekenen.

2.2

0699789

Motie werkgelegenheid in 1. De raad te informeren over acties naar
de gezondheidszorg
aanleiding van de motie M119 van 23
november 2017; ‘werkgelegenheid in de
gezondheidszorg’ middels bijgevoegde
bief met als belangrijkste punten;
1. De werknemer centraal
2. Utrechtzorg
3. Activiteiten
4. Bijeenkomst Nieuwegein
5. Week van zorg en welzijn
6. Samenwerking health hub en
aansluiting coalitie arbeidsmarkt

3. M.C. Stekelenburg
3.1

0691345

Aanwijzen nieuwe
gemeentelijke
monumenten

1. De notitie “Beantwoording zienswijze
aanwijzing gemeentelijke monumenten”
vast te stellen aangaande het adres
Overeindseweg 27, waarbij onder andere:
a. de vloer van de naastgelegen schuur
en de brugreling als ‘niet
beschermenswaardig’ zijn vastgelegd;
b. de redengevende beschrijving op
leesbaarheid is verbeterd.
2. Op grond van positief advies van de
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monumentencommissie zes
locaties aan te wijzen als gemeentelijk
monument:
a. Raadhuisplein 9;
b. Overeindseweg 27;
c. Dorpsstraat 34;
d. Vreeswijksestraatweg 9;
e. Julianaweg 28;
f. Prins Hendriklaan 27.
4. P.W.M. Snoeren
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4.2

0698908

Art 42 brief CDA Openbare verlichting

De vragen over de storingen bij de
openbare verlichting van de fractie CDA
bij monde van de heer Horst te
beantwoorden middels bijgevoegde brief
waarin het college onder meer:
a. Een overzicht geeft op het beheer en
onderhoud van de openbare verlichting;
b. Toelicht dat het aantal storingen in
Nieuwegein niet ongewoon hoog is.

4.3

0702233

Procesvoorstel
Omgevingsvisie, stap A:
Het ambitiedocument

Het proces vast te stellen waarmee we
samen met de stad komen tot een
ambitiedocument Omgevingsvisie, met
daarin de volgende stappen:
a. Beleidsanalyses, interviews en integrale
themasessies
b. Raadsinformatieavond
c. participatie door stadsgesprek,
expertmeeting, en/of e-participatie.
d. voorleggen van ambitiedocument aan
de raad.

4.1

0702612

Subsidietender
(preventieve)
jeugdbescherming,
jeugdreclassering en
Veilig Thuis

1. Conform lopende bestuurlijke afspraken
per 2019 te komen tot meerjarige
afspraken (maximaal 6 jaar) voor de
uitvoering van Veilig Thuis,
Crisiscoördinatiepunt, meldpunt
binnenlandse mensenhandel en
(preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering door één organisatie
(als hoofdaannemer).
2. Deze meerjarige afspraken te maken
door middel van het doorlopen van een
subsidietender.
3. De subsidietender voor de uitvoering
van Veilig Thuis (18- en 18+), inclusief
het crisiscoördinatiepunt en het meldpunt
binnenlandse mensenhandel, te laten
resulteren in één gezamenlijke
subsidiebeschikking, ondertekend door de
zes Utrechtse regio’s.
4. De subsidietender voor de uitvoering
van (preventieve) jeugdbescherming en
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jeugdreclassering te laten resulteren in
regionale subsidiebeschikkingen, op basis
van een gezamenlijke modelbeschikking.
5. Voor de gezamenlijke aansturing van
de uitvoerende organisatie door de
Utrechtse regio’s toe te werken naar het
sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de
betrokken gemeenten en regio’s.
6. De huidige
samenwerkingsovereenkomst tussen
gemeenten en de huidige
uitvoeringsorganisaties per 1 januari 2019
op te zeggen, of indien nodig zoveel later
als nodig is voor implementatie van de
nieuwe afspraken per 2019.
4.4

0703983

Convenant Aardgasvrije
Nieuwbouw

1. In te stemmen met ondertekening van
het ‘Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw’.
2. De raad hierover middels bijgevoegde
brief te informeren.
Beslispunt Burgemeester:
3. Aan Wethouder Snoeren een volmacht
te verlenen om het ‘Convenant
Aardgasvrije Nieuwbouw’ te
ondertekenen.

5. A.J. Adriani
5.2

0703323

‘Convenant ondersteuning
vrijwillige inzet,
VrijwilligersHuis
Nieuwegein en Gemeente
Nieuwegein’.

1. In te stemmen met het ‘Convenant
ondersteuning vrijwillige inzet,
VrijwilligersHuis Nieuwegein en Gemeente
Nieuwegein’.
Beslispunt voor de burgemeester:
2. Wethouder A.J. Adriani volmacht te
verlenen voor de ondertekening van het
‘Convenant ondersteuning vrijwillige inzet,
VrijwilligersHuis Nieuwegein en Gemeente
Nieuwegein’.

14-3-2018 09:30

5.1

0703245

Nieuwsbrief,
transformatieagenda in
uitvoering, 2018, nummer
1

De voortgangsrapportage Nieuwsbrief,
transformatieagenda in uitvoering, 2018
nummer 1 met daarin de diverse
onderwerpen vast te stellen en aan de
raad sturen.

5.5

0702642

Convenant Verzorgd
Wonen tussen gemeente
Nieuwegein,
ZorgSpectrum en de
woningcorporaties Mitros,
Jutphaas Wonen en
Portaal Utrecht

1. Het Convenant Verzorgd Wonen vast te
stellen met als hoofdpunten:
a. De inspanningen van alle partijen
voor het Verzorgd Wonen in Nieuwegein
b. De regierol van de gemeente
Nieuwegein voor het Verzorgd Wonen
c. De financiering van Verzorgd
Wonen
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d. De voorrangsregels voor
toewijzing van woningen Verzorgd Wonen
in Nieuwegein
2. De voorrangsregels voor toewijzing van
een woning te verruimen met “verzorgd
wonen”, met daarin als uitgangspunten
dat
a. verzorgd wonen van toepassing is
als een indicatie op grond van de Wet
langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of
Wmo 2015 is gegeven;
b. een indicatie op basis van sociale
of veiligheidsbehoeften is gegeven
3. Hiervoor de beleidsregels Verzorgd
wonen Nieuwegein 2018 vast te stellen
Besluit burgemeester:
Wethouder A.J. Adriani te machtigen het
Convenant Verzorgd Wonen te
ondertekenen namens de Gemeente
Nieuwegein
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5.3

0699107

Verlenging
1. Op verzoek van Lunee Vastgoed de
reserveringsovereenkomst reserveringsovereenkomst tussen Lunee
Blok West
Vastgoed, Mountain Network, Jutphaas
Wonen en de gemeente, betreffende
grond in Blok West, te verlengen tot 1
oktober 2018.

5.4

0703678

Rapportage Pilot 3
1. In te stemmen met de "Rapportage
Verzorgd Wonen VvE Van Pilot 3 Verzorgd Wonen VvE van
Reeslaan
Reeslaan” met als hoofdpunten:
a. Samenwerking tussen de
gemeente en een Vereniging van
Eigenaren vormgeven en vastleggen
b. Investeringen Van Reeslaan en
kostenverdeling
c. Repeteerbaar in Nieuwegein
2. Een sociale overeenkomst aan te gaan
met de V.v.E. Van Reeslaan
3. Gemeentelijke investering ad € 23.785
te dekken uit het Wmo-budget
4.
Op basis van deze rapportage een
handleiding met instructie te maken voor
Verzorgd Wonen in de koopsector.
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