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Begin
vergadering
(Vergadering)
(Day)

Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer Voorstel (Zaak)
(Zaak)
(Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

25-6-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0719266

Kennisgeving
jaarverslag
commissie
bezwaarschriften
aan raad.

1. Het jaarverslag van de commissie
bezwaarschriften over 2017 ter kennisname
aanbieden aan de raad.

2.1

0717084

Beleidskeuzes
Beschut werk
Lekstroom

1. Het huidige beleidskader Beschut werk voor
de Lekstroomgemeenten voor 2018 te
handhaven, met de aanvulling dat WIL
personen die zijn aangewezen op Beschut werk
en waarvoor de inzet van andere instrumenten
niet haalbaar is gebleken, zelf kan voordragen
voor een advies Beschut werk bij UWV.
2. Het voornemen uit te spreken om het
beleidskader Beschut werk in het najaar van
2018 te herzien voor de periode vanaf 2019, en
daarbij de inhoud van het verwachte
wetsvoorstel Beschut werk te betrekken.
3. De gemeenteraad hierover te informeren
met bijgevoegde raadsbrief plus bijlage, waarin
de raad over de achtergronden van Beschut
werk wordt geïnformeerd.

4.1

0717882

artikel 42-brief
ganzenoverlast

1. De vragen over ganzenoverlast van de D66fractie bij monde van de heer Verhoeve
beantwoorden met de bijgevoegde brief

4.2

0721274

Beantwoording
Artikel 42 brief
inzake
vrijwilligerswerk

1. de vragen van de PvdA-fractie over het
vrijwilligerswerk in Nieuwegein te
beantwoorden middels bijgevoegde
antwoordbrief.

4.3

0719479

Aanvullende
subsidie Stichting
Santé Partners ten
behoeve van het
vluchtelingenwerk.

1. Aan Stichting Santé Partners een
aanvullende subsidie ten bedrage van €
11.601,94 te verlenen voor de activiteit
AMW/Welzijn en overige dienstverlening ten
behoeve van het Vluchtelingenwerk.

2. W. Eggengoor

4. M. Schouten

26-6-2018 08:43

Prepared by Nancy Moorselaar, van
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2. Aan Stichting Santé Partners bijgaande
beschikking te verzenden
5. J. Kuiper

26-6-2018 08:43

5.1

0717120

Brief aan de
gemeenteraad over
sluiting basisschool
Uniq

5.2

0721256

uitnodiging van het 1. In te stemmen met deelname aan het IPGB
Ministerie van VWS experiment op uitnodiging van Ministerie van
om deel nemen
VWS.
aan het experiment
integraal
persoonsgebonden
budget
(IPGB)

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. Kennisnemen van de sluiting van basisschool
Uniq.
2. De raad hierover met bijgevoegde brief te
informeren.
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