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15-5-2018
3. M.C. Stekelenburg
3.1

0709922

Vaststelling subsidies DE
KOM 2017

1. De jaarlijkse subsidie 2017 voor
activiteiten op het gebied van
podiumkunsten en kunsteducatie vast
te stellen op
€ 1.445.000.
2. De jaarlijkse subsidie 2017 voor
huur van het theater en
kunstencentrum vast te stellen op €
1.419.000.
3. De jaarlijkse subsidie 2017 voor het
vertonen van Arthouse films vast te
stellen op € 4.000.

4.1

0704006

Principebesluit woonboot
naast Utrechtsestraatweg
100

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van het realiseren
van een extra ligplaats voor een
woonboot naast Utrechtsestraatweg
100.

4.2

0710289

Samenwerkingsovereenkomst Beslispunten:
Duurzame Zorg St. Antonius 1. De samenwerkingsovereenkomst
Duurzame Zorg St. Antonius aan te
gaan met ziekenhuis St. Antonius
Nieuwegein.
Beslispunt Burgemeester:
2. Aan Wethouder Snoeren een
volmacht te verlenen om de
samenwerkingsovereenkomst
Duurzame Zorg met St. Antonius te
ondertekenen.

5.1

0711216

Benoemen lid van de
Adviesraad Sociaal Domein
Nieuwegein

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani

16-5-2018 14:56
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1. De heer F. de Koe - op voordracht
van de Adviesraad Sociaal Domein
Nieuwegein - per 18 mei 2018 te
benoemen als lid van de Adviesraad
Sociaal Domein voor de duur van 4
jaar.
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0712367

ontbinden Stichting Geynwijs 1. Uitvoering geven aan het
raadsbesluit van 22 februari jl. en
definitief over te gaan tot het
onderbrengen van de taken van de
sociale wijkteams (en ondersteunende
werkzaamheden) binnen de
gemeentelijke organisatie met als
streefdatum 1 oktober 2018
2. Bekrachtiging van de al gegeven
instemming ter B&W-vergadering van
3 april 2018 ten aanzien van de door
de RvT van Stichting Geynwijs
voorgenomen benoeming tot directeurbestuurder van mevrouw E. Liebregts
per 12 april 2018, welke benoeming
inmiddels heeft plaatsgevonden.
3. Toestemming te verlenen aan de
directeur-bestuurder van Stichting
Geynwijs om de stichting per 1 oktober
2018 – en indien deze datum niet
wordt gehaald zo spoedig mogelijk
hierna- te ontbinden.
4. In te stemmen met de oprichting
van de afdeling Geynwijs en dat er
vanaf heden een afdeling Geynwijs i.o.
is.
5. in te stemmen met het
wijzigingsbesluit van de
mandaatregeling.
6. Alle financiële verplichtingen van de
stichting, met uitzondering van de
kosten van het vaste personeel, voor
zover mogelijk per 1 april 2018, over te
nemen van de stichting.
7. Kennis te nemen van bijgevoegd
advies en ‘spoorboekje’ van
KokxDeVoogd.
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