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

0678892

Brief aan de
gemeenteraad over
de beoordeling van
de uitvoering van
asbesttaken.

1. Kennis te nemen van het rapport van
Ouwehands Consultancy en de aanbeveling
over te nemen. Deze houden in het kort in dat
we:
• de digitale werkprocessen met betrekking tot
asbestmeldingen implementeren;
• het interne werkprotocol asbest actualiseren;
• werkafspraken maken met grote
opdrachtgevers;
• het informatie(risico)gericht handhaven voor
asbesttaken verder vormgeven.
2. Een overgangsperiode in te lassen in het
wettelijk verplicht overdragen van de
toezichtstaken op astbest naar de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Dit voor de
periode totdat de RUD Utrecht in staat is deze
taken zorgvuldig uit te kunnen voeren.
3. Het rapport met een brief naar de raad te
sturen.

0712197

Inrichting
toekomstige
uitvoering Wsw

1. Het lokaal Inrichtingsplan Wsw van de
gemeente Nieuwegein vast te stellen.
2. Het inrichtingsplan Wsw als basis te nemen
voor de personele toedeling van medewerkers
van PAUW Bedrijven.
3. Te starten met de uitvoering van het proces
van personele toedeling op basis van het
inrichtingsplan Wsw.
4. In te stemmen met de collegereactie op het
advies van de Adviesraad Sociaal Domein
Nieuwegein op het voorgenomen lokaal
inrichtingsplan Wsw zoals verwoord in
bijgevoegde brief.
5. Kennis te nemen van de reactie van de
WOR-bestuurder op het advies van de
ondernemingsraad van de gemeente en van de
WOR-bestuurder van PAUW op het advies van
de ondernemingsraad van PAUW.

3. M.C. Stekelenburg
3.1
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6. Kennis te nemen van de reactie van de
ondernemingsraad van WIL.
7. De raad voor te stellen om:
a. Het college opdracht te geven om
uitvoering te geven aan het lokaal
inrichtingsplan Wsw van de gemeente
Nieuwegein.
b. Via de bijgevoegde begrotingswijziging
een aanvullend eenmalig budget voor de
transformatie Wsw ter beschikking te stellen
van € 395.000 en dit ten laste te laten komen
van de reserve Sociaal Domein.
c. In te stemmen met het voorliggende
voorstel en dit kenbaar te maken via bijgaande
zienswijze op het concept-liquidatieplan van
PAUW Bedrijven
8. De raad separaat met bijgevoegde brief te
informeren dat er is gestart met het proces van
personele toedeling.
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0705045

Wijziging
samenstelling Raad
van Toezicht Anna
van Rijn College

De raad voor te stellen:
1. De heer S. van Hameren met terugwerkende
kracht per 1 januari 2018 als lid van de Raad
van Toezicht Anna van Rijn
College te benoemen.
2. Mevrouw A.M. van Bodegom met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 als lid
van de Raad van Toezicht Anna van
Rijn College te herbenoemen.
3. Mevrouw K. Brookhuis per 1 mei 2018 als lid
van de Raad van Toezicht Anna van Rijn
College te benoemen.
4. De Raad van Toezicht Anna van Rijn College
over dit besluit schriftelijk te informeren.

4.2

0712345

Motie
educatiebijdrage
Art. 1 MiddenNederland

De raad te informeren over de uitkomsten van
het onderzoek (in het kader van de motie
educatiebijdrage) met als conclusie dat de
behoefte aan lesaanbod aanwezig is, maar dat
in die behoefte goed wordt voorzien door de
scholen zelf vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid.

5.2

0706292

Plan van aanpak
integratie
statushouders

1. De focus van het beleid rondom
statushouders in Nieuwegein te leggen op:
• werk;
• onderwijs;
• integratie/inburgering;
• gezondheid.
2. Hiervoor het plan van aanpak integratie
statushouders Nieuwegein vast te stellen.

5. A.J. Adriani
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5.1

9-5-2018 13:00

0712645

art 42 brief van de in te stemmen met bijgaande antwoordbrief
fractie PvdA inzake
beschikbaarheid
buurtpleinen voor
inwonersactiviteiten
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