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20-3-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0704782

Naheffingsaanslag
btw 2012:
motivatie bezwaar
en informatie aan
de raad

1. Kennis te nemen van de motivering van het
bezwaar tegen de naheffingsaanslag btw 2012;
2. Kennis te nemen van de toedracht leidend
tot de naheffingsaanslag btw 2012 en de raad
hierover informeren middels een brief.
3. Te heroverwegen het uitstel van betaling van
de naheffingsaanslag btw 2012

2.3

0705188

Beantwoording art. 1. De schriftelijke vragen van het CDA
42 brief CDA
Nieuwegein over Beter Aanbesteden te
inzake Beter
beantwoorden door middel van bijgevoegde
Aanbesteden
brief

2.1

0704956

Kredietopeningen
diverse
grondexploitaties

1. Een krediet te openen van € 1.717.365 in de
grondexploitatie Het Klooster voor de
archeologie en opschonen.
2. Een krediet te openen van € 70.000 in de
grondexploitatie Mooi Rijnhuizen voor
gebiedsmanagement.
3. Een krediet te openen van € 1.635.000 in de
grondexploitatie Binnenstad voor het bouwrijp
maken van de HN locatie, opknappen kuil
Raadstede en de sloop van de oude Kom en
Borgstede.
4. Een krediet te openen van € 2.854.200 in de
grondexploitatie Blokhoeve voor de
reconstructie van de Middelhoeve, de aanleg
van het parkeerterrein en het herstraten van de
Akkerhoeve.
5. Een krediet te openen van € 269.280 in de
grondexploitatie Lekboulevard Hoog Zandveld
voor het bouwrijp maken Nijenmonde.

2.2

0704726

Bestuurlijk
wederhoor
rekenkamer mbt
onderzoek
kredietvoteringen

1. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit
het onderzoek van de Rekenkamer naar
kredietvoteringen, waarin wordt aangegeven
om een stringentere koppeling te leggen tussen
middeleninzet en doelstellingen;
2. Invulling te geven aan deze aanbevelingen
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als onderdeel van de evaluatie van de P&C
cyclus;
3. Hierover de rekenkamercommissie middels
een brief te informeren.
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0704955

Beantwoording Art
42 RvO brief VSP
Nieuwegein naar
aanleiding van het
spoeddebat in de
Statenvergadering
van Utrecht van 19
februari jl. over de
vertraging en extra
kosten van de
Uithoflijn.

De vraag van de VSP Nieuwegein naar
aanleiding van het spoeddebat in de
Statenvergadering van Utrecht van 19 februari
jl. over de vertraging en extra kosten van de
Uithoflijn te beantwoorden middels bijgevoegde
brief.

4.2

0704614

Te onderzoeken
opties
bronscheiding
versus
nascheiding.

1. De raad informeren over de te onderzoeken
opties inzake bron- versus nascheiding, met
het verzoek de opties te bespreken in de
commissie ROM van 12 april 2018.

4.3

0697677

Kadernota RMN
2019

De raad voor te stellen geen zienswijze in te
dienen op de Kadernota 2019 RMN, omdat:
1. de kadernota 2019 is naar aanleiding van de
zienswijze op de kadernota 2018 aangepast;
2. de beleidsuitgangspunten van onze
gemeente voldoende zijn verwerkt.
3.
een zienswijze in te dienen mbt de
financiële vertaling van het Nieuwegeinse
beleid.

4.4

0692665

Ontwerp begroting 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te
AVU 2019
dienen op de programma- en product begroting
2019 van de AVU, waarin aandacht wordt
gevraagd voor de ontwikkelingen op de
grondstoffenmarkt.

5.2

0704874

Bezwaar tegen
besluit scheiding
DAEB/niet DAEB
woningcorporaties
Mitros en Portaal

1) Bezwaar in te dienen tegen het besluit van
de Autoriteit Woningcorporaties over het
scheidingsplan DAEB/niet DAEB van
woningcorporatie Mitros
2) Bezwaar in te dienen tegen het besluit van
de Autoriteit Woningcorporaties over het
scheidingsplan DAEB/niet DAEB van
woningcorporatie Portaal
3) Aan het afdelingshoofd Ruimtelijk Domein
mandaat verlenen om deze bezwaarprocedure
te voeren

5.1

0704248

Art 42 brief SP –
Proces

1. De art 42 vragen over het proces
voorontwerp bestemmingsplan Rijnhuizen bij
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5.3

21-3-2018 12:54

0698029

voorontwerp
bestemmingsplan
Rijnhuizen

monde van mevrouw Van den Heuvel te
beantwoorden middels bijgevoegde brief,
waarin het college uiteenzet hoe het proces is
verlopen en ervaringen meegenomen worden
voor de toekomst.

Herbenoeming
leden Urgentie
Beoordelings
Commissie

Twee huidige leden van de Urgentie
Beoordelings Commissie te herbenoemen tot 1
april 2022.
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