BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
(Vergadering)
(Day)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

29-5-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0715358

Toegang Geynwijs
professionals tot
Basisregistratie
Personen (BRP), GWS
en CRM

1. De medewerkers van Stichting/afdeling
Geynwijs toegang te verlenen tot de
registratie Basisregistratie personen
(BRP) te weten autorisatie voor de
applicaties:
- Key2Burgerzaken (ingezetenen van
Nieuwegein)
- GBA-V (alle ingezetenen van Nederland)
2. Hiervoor de Regeling
gegevensverstrekking basisregistratie
personen 2018 gemeente Nieuwegein vast te
stellen en terug te laten werken tot 6 januari
2014.
3. De medewerkers van Stichting Geynwijs
toegang te geven
tot
a. het systeem GWS voor:
- het kunnen informeren van een inwoner
over de status van zijn geïndiceerde hulp
(‘bestelling’), middels een
zogenaamde track and trace functie.
- het verrichten van onderzoek n.a.v. de
hulpvraag van een inwoner om te kunnen
bepalen welke
maatwerkvoorziening nodig is mede gelet op
het reeds bestaande dossier van de inwoner.
b. CRM voor wat betreft het in behandeling
nemen van aanvragen voor
gehandicaptenparkeerkaarten en
gehandicaptenparkeerplaatsen, onder de
voorwaarde dat de autorisatieniveaus
daarvoor worden ingericht.

2.1

0709823

Voortgangsrapportages
grotere ruimtelijke
projecten en
Programma Betere
Buurten mei 2018

De voortgangsrapportages van de grotere
ruimtelijke projecten vast te stellen en te
communiceren met de raad met bijgevoegde
voortgangsrapportages van de
deelgebieden:

2. J.A.N. Gadella
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- City - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder J.A.N.
Gadella
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder P.W.M. Snoeren
- Galecopperzoom - portefeuillehouder
P.W.M. Snoeren
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- Programma Betere Buurten portefeuillehouders A.J. Adriani en P.W.M.
Snoeren
- De Liesbosch - portefeuillehouder P.W.M.
Snoeren
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2.2

0715230

Jaarrekening
Aan de raad voor te stellen:
gemeente Nieuwegein 1. De jaarstukken 2017 vast te stellen;
2. Op het voordelig resultaat voor
bestemming van € 18.172.378 de volgende
resultaatbestemmingen vast te stellen:
(zie collegevoorstel)
3. Voor de volgende niet in 2017 uitgevoerde
activiteiten de bedragen naar 2018 over te
hevelen:
(zie collegevoorstel)
4. Het resultaat van het grondbedrijf van €
17.897.602 toe te voegen aan de Reserve
Grondbedrijf.
5. Het na bovenstaande verwerkingen
resterend positief resultaat van € 577.578
toe te voegen aan de algemene reserve.

2.4

0716113

Kadernota 2019

De raad voor te stellen:
1. het college op te dragen om de begroting
2019 uit te werken conform het perspectief,
zoals dat in hoofdstuk 3 van de Kadernota is
opgenomen;
2. kennis te nemen van de onderwerpen die
niet verwerkt zijn in het perspectief voor de
begroting 2019, zoals verwoord in hoofdstuk
4 van de Kadernota 2019.

2.3

0716208

Voorjaarsnota 2018

De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met aanpassing van de
begroting 2018, conform de in de
Voorjaarsnota 2018 genoemde financiële
ontwikkelingen, met als resultaat na
bestemming van € 91.700;
2. In te stemmen met onttrekkingen uit de
volgende reserves:
a. Reserve Betere Buurten € 605.000
b. Reserve Woonwijs € 49.500
c. Reserve Parkeren € 348.200
d. Reserve kunst en cultuur binnenstad €
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19.000
e. Reserve Sociaal Domein € 2.669.100
f. Reserve Opvang verhoogde instroom
asielzoekers € 93.700
g. Reserve Grondbedrijf € 184.600
3. In te stemmen met het:
a. instellen van een reserve Uitvoering Nota
Kapitaalgoederen;
b. een storting van € 660.300 in deze
reserve;
c. een onttrekking van € 396.000 uit deze
reserve;
4. De in paragraaf 2.5 genoemde
investeringskredieten beschikbaar te stellen;
5. In te stemmen met de aangepaste
afschrijvingstermijnen en het
afschrijvingsbeleid zoals opgenomen in de
voorjaarsnota 2018.
2.5

0715725

Jaarstukken
Grondbedrijf 2017

1. in te stemmen met de “Financiële positie
Grondbedrijf” welke onderdeel uitmaakt van
de Jaarstukken Grondbedrijf 2017;
2. aan de raad voor te stellen om als
onderdeel van de jaarstukken Grondbedrijf
2017 de herziene exploitatieberekeningen
per 1-1-2018 vast te stellen;
3. geheimhouding op te leggen ten aanzien
van de “Bijlagen bij jaarstukken Grondbedrijf
2017”;
4. de raad te verzoeken om deze
geheimhouding te bekrachtigen.

0711861

Werk en Inkomen
Lekstroom: zienswijze
op begroting 2019 en
jaarverslag 2017.

Aan de raad voor te stellen om:
1. Ten aanzien van de begroting 2019 een
zienswijze kenbaar te maken met als kern
een verzoek aan het college en GR WIL om,
in het kader van de herijking van de
opdracht aan deze GR, de volgende zaken
nadrukkelijk onderwerp van gesprek te
maken:
a. Afstemming reactietermijnen voor
zienswijzen met vergadercycli van de raad;
b. Inzicht in en zeggenschap over het
participatiebeleid en het participatiebudget;
c. Een ambitieniveau passend bij de
toekomstige (economische) ontwikkelingen;
d. Meer werken volgens ‘de bedoeling’ van
de wet en regelgeving;
e. Digitalisering in evenwicht met het
klantenbestand.
2. De kosten voor de werkvelden Uitvoering,
Inkomen, Werk en Inkomensondersteuning

3. M.C. Stekelenburg
3.1
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conform te verwerken in de begroting 2019
van Nieuwegein.
3. De begrotingswijziging 2018, inhoudende
een kostendaling van € 1 miljoen, mee te
nemen in de totale overwegingen in de
gemeentelijke voorjaarsnota 2018.
4. Ten aanzien van het jaarverslag 2017 de
raad te adviseren een reactie kenbaar te
maken aan WIL, inhoudende dat:
a. t.a.v. de realisatiecijfers we vaststellen dat
WIL naar tevredenheid heeft gepresteerd:
WIL heeft haar inhoudelijke streefcijfers op
de diverse indicatoren gehaald of
overschreden en de financiële prestaties
leiden tot een teruggave van € 1,7 miljoen
aan de gemeente Nieuwegein; desondanks
zijn de kosten onvoldoende gedekt door de
rijksinkomsten.
b. t.a.v. de getrouwheid en rechtmatigheid
van de jaarrekening we kunnen constateren
dat de accountant geen onregelmatigheden
heeft ontdekt.
3.2

0712616

Jaarrapport 2017
PAUW Bedrijven

1. Een reactie te geven op het concept
jaarrapport 2017 van PAUW Bedrijven,
inhoudende dat het college van Nieuwegein
PAUW Bedrijven complimenteert met de
gerealiseerde financiële resultaten in 2017.
2. Het concept jaarrapport 2017 van PAUW
en de reactie van het college op het concept
jaarrapport 2017 van PAUW ter informatie
aan de gemeenteraad aan te bieden.

4.1

0708998

Nota Kapitaalgoederen Het college besluit de raad voor te stellen:
2019-2023
1. De nota kapitaalgoederen, inclusief
onderliggende beheerplannen, vast te
stellen.
2. De gevraagde middelen in de kadernota
2019 te verwerken.
3. De vrijval van middelen te storten in een
Reserve Uitvoering Nota Kapitaalgoederen.
4. In de volgende collegeperiode een
herijking van de nota kapitaalgoederen
plaats te laten vinden.

4.2

0714644

Ontwerpbegroting
RMN 2019

De raad voor te stellen:
1. Een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2019 RMN, omdat het
Nieuwegeinse afvalbeleid niet eenduidig
verwerkt is.

4.3

0714645

Jaarrekening RMN
2017

Het college stelt de raad voor:
1. Een zienswijze in te dienen op de

4. P.W.M. Snoeren
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jaarrekening 2017 RMN, omdat de resultaten
van de verschillende fracties onvoldoende
zijn toegelicht.
4.5

0715087

Aanvraag voorziening
onderwijshuisvesting
met spoedeisend
karakter door het
schoolbestuur Stichting
Monton.

1. Instemmen met het herstellen van de
gebreken in de bouwkundige constructie
middels het aanbrengen van een
waterkerende laag in de gevel van het
gebouw en het aanbrengen van drainage
rondom het souterrain van de
Montessorischool De Vleugel,
Mozartplantsoen 1.
2. Instemmen met het dekken van de
geraamde incidentele kosten van € 70.000,inclusief BTW uit de reserve scholen en
maatschappelijk vastgoed. De kosten
worden in de najaarsnota meegenomen.

4.4

0712631

Essentiële functies
Beslispunten college:
Jeugdhulp, inkoop
1. Voor 2018 samen met de 4 andere
2018 & koersdocument Utrechtse regio’s de volgende essentiële
functies Jeugdhulp in te kopen:
a. Jeugdzorgplus
b. Specialistische klinische opname voor
psychiatrische zorg
c. Driemilieuvoorzieningen
2. Deze zorg bij de volgende aanbieders in
te kopen:
a. Intermetzo: jeugdzorgplus, specialistische
klinische opname
voor psychiatrische zorg en
driemilieuvoorzieningen
b. Youké: driemilieuvoorzieningen
c. ‘s- Heerenloo: driemilieuvoorzieningen
3. Hierbij de volgende bovenregionale
budgetplafonds per aanbieder te hanteren:
a. Intermetzo: € 18.538.104
b. Youké: € 1.468.979
c. ‘s-Heerenloo: € 2.100.000
4. Hiervoor als gemeente Nieuwegein een
budget te reserveren van € 675.151.
5. De met aanbieders overeengekomen
afspraken vast te leggen in bijgevoegde
addenda essentiële functies 2018 bij de
deelovereenkomsten Jeugdhulp Lekstroom
2018.
6. In te stemmen met de bovenregionale
notitie: ‘Koers transformatie essentiële
functies’
Beslispunten burgemeester:
7. De wethouder Jeugd(hulp) van de
gemeente Houten volmacht te verlenen om
de addenda Essentiële Functies voor 2018 te
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ondertekenen.
8. De wethouder Jeugd(hulp) van de
gemeente Houten te machtigen om hieruit
voortvloeiende handelingen te verrichten.
5. A.J. Adriani
5.2

0712802

Ontwerpbegroting
2019 en jaarstukken
2017 GGD-rU

1. Aan de raad voor te stellen een zienswijze
in te dienen op de ontwerp begroting 2019.
Deze zienswijze heeft de strekking om in in
te stemmen met de voorgestelde begroting,
maar daarbij aan te dringen op goede
sturing en tijdige informatievoorziening ten
aanzien van risicovolle trajecten.
2. Kennis te nemen van de jaarrekening.
3.Vooruitlopend op de besluitvorming door
de raad bijgaande brief aan het bestuur van
de GGD-rU te verzenden.

5.3

0713576

Vaststelling
bestemmingsplan HNlocatie

Aan de Raad voor te stellen om:
1. De Notitie beantwoording zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan HN-locatie en
bijbehorende ontwerpbesluiten vast te
stellen, waarbij de reactie van indiener 2 en
3 leidt tot:
• een aanscherping van de toelichting inzake
de watercompensatie.
2. Het bestemmingsplan HN-locatie
gewijzigd vast te stellen waarin de volgende
wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen
en ambtshalve worden doorgevoerd:
Ten aanzien van de verbeelding:
• de bestemming Water is vergroot, zodat
deze overeenkomt met de contouren van het
bestaande water en de uitbreiding daarvan
ten behoeve van waterberging.
Ten aanzien van de regels:
• Artikel 4.1 Water wordt aangepast, zodat
er ook groenvoorzieningen en
nutsvoorzieningen mogelijk zijn indien de
uitbreiding van het water aan de oostzijde
niet mogelijk is door het tracé van de
leidingen.
• Artikel 5.3.1 Voorwaardelijke verplichting
waterberging wordt aangepast, zodat de
watercompensatie ook op het naastgelegen
perceel aan de westzijde mogelijk is.
Ten aanzien van de toelichting:
• Paragraaf 4.4.2 Waterberging wordt
aangepast naar aanleiding van de
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zienswijzen ter verduidelijking.
• Paragraaf 5.3.2 Bestemmingsregels voor
water wordt aangepast
5.1
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0713609

Nieuwsbrief,
De voortgangsrapportage Nieuwsbrief,
transformatieagenda in transformatieagenda in uitvoering, 2018
uitvoering, 2018,
nummer 2 met daarin de diverse
nummer 2
onderwerpen vast te stellen en aan de raad
sturen
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