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22-5-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0714170

Aanwijzing kwartiermaker
Functionaris
Gegevensbescherming (in
Lekstroomstroomverband)

1. De heer H. Vegter aan te wijzen als
(kwartiermaker) Functionaris
Gegevensbescherming voor de gemeente
Nieuwegein.
2. De benoeming van P. van der Hoog als
Functionaris gegevensbescherming in te
trekken.

1.2

0713145

Register verwerking
persoonsgegevens
gemeente Nieuwegein

1. Het Register verwerking
persoonsgegevens gemeente Nieuwegein
vast te stellen, met daarin als belangrijke
aandachtspunten dat:
a. het register initieel 129 registers van
verwerking van persoonsgegevens bevat;
b. het register een dynamisch document
is;
c. conform het bijgevoegde adviesrapport
diverse opvolgingen gegeven moeten
worden.
2. De gemeenteraad te informeren over
de inventarisatie en de te nemen stappen
voor actueel houden van dit register.

1.4

0713005

benoeming tot
Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand
van de gemeente
Nieuwegein:

1. Met ingang van 16 mei 2018 mevrouw
A.C.M. van Leusden-Baars benoemen als
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor de gemeente
Nieuwegein.

1.3

0712898

benoeming tot
Buitengewoon Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand
van de gemeente
Nieuwegein:

1. Met ingang van 16 mei 2018 de heer
R.G.M. Rooijackers benoemen als
buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor de gemeente
Nieuwegein

2.1

0711697

Kadernota 2019-2022 en
begroting 2019
Recreatieschap de
Stichtse Groenlanden

1. Aan de raad voor te stellen een
zienswijze in te dienen op de kadernota
2019-2022 en de ontwerp begroting
2019. Deze zienswijze heeft de strekking
om in te stemmen met de voorgestelde

2. J.A.N. Gadella
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verhoging van de inwonerbijdrage, maar
daarbij aan te dringen op realistische
ramingen en planningen.
2. Vooruitlopend op de besluitvorming
door de raad bijgaande brief aan het
bestuur van de Stichtse Groenlanden te
verzenden.
3. M.C. Stekelenburg
3.2

0713932

Heroriëntatie op de
opdracht, samenwerking
en vormgeving van de GR
WIL

1. Akkoord te gaan met een heroriëntatie
op de opdracht, kaders en vormgeving
van de GR WIL
2. De opdracht tot deze heroriëntatie te
verstrekken aan de gezamenlijke
gemeentesecretarissen Lekstroom
3. De uitvoering van de opdracht te
beleggen bij een extern adviseur

3.1

0693294

Aanpassen beleidsregels
individuele bijzondere
bijstand

1. Akkoord gaan met bijgevoegde
wijzingsvoorstellen aangaande
‘Beleidsregels individuele bijzondere
bijstand 2016 Werk en Inkomen
Lekstroom’;
2. De wijzigingen met terugwerkende
kracht op 1 januari 2018 in te laten gaan;
3. De raad informeren middels bijgaande
brief.

4.1

0714599

Artikel 42 brief inzake
1. De schriftelijke vragen van de
kosten tramlijn de Uithof. gemeenteraadsfractie Ieders Belang over
de kosten van de tramlijn naar De Uithof
en in het bijzonder de dekking ervan
beantwoorden door middel van
bijgevoegde brief.

5.1

0712490

inrichten wijkpunten
Batau en Zuid

1. in te stemmen met het aanpassen van
de buurtpleinen Zuid en Batau.
2. vooruitlopend op het vaststellen van de
voorjaarsnota 2018 door de raad, een
bedrag van € 200.000 beschikbaar te
stellen ten behoeve van de start van de
uitvoering.

5.2

0715361

Subsidie Geynwijs

1. De Stichting Geynwijs voor 2018 een
subsidie te verlenen van € 3.600.000 euro
voor de uitvoering van WMO taken en
jeugdhulptaken, rekening houdend met
het raadsbesluit van 22 februari 2018 en
de komende opheffing van de stichting.
2. Bijgevoegde beschikking vast te stellen
en de beschikking van 10 april in te

4. P.W.M. Snoeren

5. A.J. Adriani
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trekken.
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