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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.3

0715627

‘Verslag kernindicatoren
Archief KPI’s over 2017’
‘Verslag over 2017 van de
gemeentearchivaris’

1. Vaststellen ‘Verslag kernindicatoren
Archief KPI’s over 2017’.
2. Instemmen met het ‘Jaarverslag
over 2017 van de gemeentearchivaris
aan burgemeester en wethouders van
Nieuwegein’.
3. Aanbieden van de onder 1 en 2
benoemde verslagen aan de raad
conform bijgevoegde
aanbevelingsbrief.
4. Aanbieden van de onder 1 en 2
benoemde verslagen aan het
Interbestuurlijk Toezicht van de
provincie Utrecht conform bijgevoegde
aanbevelingsbrief.

1.2

0714582

Jaarverslag toezicht en
handhaving 2017 Wet
kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen

1.
Bijgevoegd jaarverslag toezicht en
handhaving 2017 Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen,
waaruit blijkt dat de gemeente
Nieuwegein ten aanzien van het
toezicht en de handhaving
kinderopvang aan haar wettelijke eisen
heeft voldaan, vast te stellen;
2. Het verslag aan de raad aan te
bieden.

1.1

0709615

Digitaal Opkopers Register
(DOR)

1. Ter bestrijding van de heling van
goederen een Digitaal Opkopers
Register te implementeren.
2. Het Digitaal Opkopers Register aan
te merken als doorlopend gewaarmerkt
register.
3. Hiervoor het Aanwijzingsbesluit
Digitaal Opkopers Register vast te
stellen.

2. J.A.N. Gadella
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2.1

0717112

jaarrekening en -verslag
1. Kennis te nemen van de
2017 en meerjarenbegroting jaarrekening 2017 van de
2019-2022 BghU
Belastingsamenwerking gemeenten en
Hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
2. in te stemmen met de ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2022 van de
BghU en geen zienswijze in te dienen.

4.1

0716275

Opstarten procedure
1. Een positieve grondhouding aan te
projectomgevingsvergunning nemen ten aanzien van het voornemen
realisatie Drive-In Hornbach van Hornbach om een Drive-in te
realiseren;
2. Hornbach de exploitatie te laten
bekostigen;
3. Hiervoor een anterieure
overeenkomst te sluiten;
4. De ontwerpvergunning met
bijbehorende ruimtelijke onderbouwing
te publiceren om het indienen van
zienswijzen mogelijk te maken.

4. P.W.M. Snoeren
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