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Onderbouwing voorstel (Zaak)

10-7-2018
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0722764

Jaarverslag
1. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2017 vast
Omgevingsrecht 2017 te stellen, waarmee we onze activiteiten op
het gebied van het Omgevingsrecht in 2017
in beeld brengen.
2.
De raad en de provincie hierover te
informeren.

1.2

0719488

Rapportage naar
aanleiding van
zelfevaluatie over
informatiebeveiliging
2017 - gemeente
Nieuwegein

1. De rapportage naar aanleiding van
zelfevaluatie over informatiebeveiliging 2017
- gemeente Nieuwegein vast te stellen.
2. Via de uitvoering van het eerder door de
directie vastgestelde Uitvoeringsplan voor de
I-strategie de vereiste maatregelen nemen
die voortkomen uit de rapportage.
3. Aan de gemeenteraad hierover via de
rapportage verantwoording af te leggen.

3.1

0722967

Principebesluit
transformatie
Wattbaan 48, 50 en
52

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
ten aanzien van de transformatie van het
kantoorpand Wattbaan 48, 50 en 52 naar 47
appartementen,
2. Een anterieure overeenkomst aan te gaan
met de initiatiefnemer, waarbij artikel 6 later
na afstemming met de portefeuillehouder
toegevoegd wordt.

3.2

0722852

Bestuurlijk wederhoor
rekenkamercommissie:
Onderzoeksrapport
"Lessen uit aanpak
Galecopperdroom"

1. Kennis te nemen van het
onderzoeksrapport "lessen uit aanpak
Galecopperdroom" van de
rekenkamercommissie.
2. In te stemmen met de geformuleerde
zienswijze op het onderzoek, zoals
geformuleerd in de bijgesloten brief aan de
rekenkamercommissie.

3.3

0722276

Anterieure
overeenkomst
Geelgors 1.

1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan
met Cityside Apartments voor het toevoegen
van 2 extra woningen in het pand Geelgors
1, waarbij o.a. afspraken worden gemaakt

3. A.J. Adriani
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over:
- de plankosten.
- de terreininrichting, grondoverdracht en
beheer.
3.4

0722199

Principebesluit
transformatie
Newtonbaan 7

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
ten aanzien van de transformatie van het
kantoorpand Newtonbaan 7 naar 15
appartementen,
2. Een anterieure overeenkomst aan te gaan
met de initiatiefnemer, waarbij artikel 6 later
na afstemming met de portefeuillehouder
toegevoegd wordt.

3.5

0721722

Principebesluit
Plettenburg 12

1. Een positieve grondhouding aan te nemen
over het toevoegen van één woning op het
perceel Plettenburg 12, onder het
voorbehoud dat dat in ieder geval bij de
formele aanvraag aangetoond wordt dat:
- de cultuurhistorische aspecten leidend zijn
in de planologische afweging bij de
nieuwbouw.
- de ontwikkeling primair beoogt de
cultuurhistorische waarden van het gebied in
stand te houden en zoveel mogelijk te
versterken.
- dit te realiseren is indien aan het ontwerp
een goede cultuurhistorische (ruimtelijk en
historische) analyse ten grondslag ligt,
waarin de cultuurhistorie van het plan
beschreven, geanalyseerd en gewaardeerd
wordt. Hieruit vloeien logischerwijs passende
ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw op
dit perceel.
- tevens in de planvorming nadrukkelijk
gekeken wordt hoe de ecologische
verbindingszone kan worden vormgegeven in
relatie tot het zelfbeheer/eigendomsgrens.
2. Hiervoor een anterieure overeenkomst aan
te gaan met de eigenaar van het perceel
Plettenburg 12, zodat de plankosten
anderszins zijn verzekerd.
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3.6

0721635

Aanvraag
1. De woning Kloosterdrift 56 om te zetten
omzettingsvergunning naar vier onzelfstandige woonruimten
Kloosterdrift 56
2. Hiervoor een omzettingsvergunning te
verlenen

3.7

0721295

Uitwerkingsplan
Handelskade 13 /
Verdonkterrein

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. een positieve grondhouding aan te nemen
ten aanzien van het voornemen van de
initiatiefnemer om de locatie Handelskade 13
te ontwikkelen naar woningbouwdoeleinden;
2. in te stemmen met de inhoud van het
ontwerp-uitwerkingsplan voor de locatie
Handelskade 13;
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3. het ontwerp-uitwerkingsplan vrij te geven
voor zienswijzen en gedurende 6 weken ter
inzage te leggen;
4. ten behoeve van de ontwikkeling een
anterieure overeenkomst te sluiten;
5. in te stemmen met de beëindiging van de
van toepassing zijnde
zelfbeheerovereenkomst met bewoners van
de Handelskade 16 en 17 voor het perceel
gemeentegrond kadastraal bekend Vreeswijk,
sectie B, nummer 3581;
3.8

0721266

Ontwikkeling
Doorslagzone

1. Verlengen van de
grondreserveringsovereenkomst met
NEOO/Koopmans tot 1 januari 2019.

3.9

0721064

Jaarprogramma
1.Vaststellen van het Jaarprogramma
Omgevingsrecht 2018, Omgevingsrecht 2018, Vergunningen met
Vergunningen
daarin:
- een nadere invulling van de doelen en
prioriteiten uit de Beleidsnota
Omgevingsrecht 2015-2018;
- een prognose van de inzet, beschikbare
capaciteit en middelen.
2. De raad hierover te informeren.

3.10

0690618

Vaststelling
bestemmingsplan
Meanderpark

De raad voor te stellen om:
1. De notitie “Beantwoording zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Meanderpark”
vast te stellen, waarbij tegemoet gekomen is
aan de indiener van de zienswijze door:
- een maatwerkvoorschrift vast te stellen
waardoor de bestaande milieurechten van de
huidige huurder zijn gewaarborgd.
- voor een nieuwe huurder ook
maatwerkvoorschriften af te willen spreken.
- dat afspraken zijn gemaakt met de
toekomstige verhuurder, zodat nieuwe
bewoners vooraf al op de hoogte zijn van de
bedrijfsactiviteiten van de omliggende
bedrijven.
2. Het bestemmingsplan Meanderpark
ongewijzigd t.o.v. het ontwerp
bestemmingsplan Meanderpark vast te
stellen.
Voor het college:
3. Hiervoor een anterieure overeenkomst te
sluiten met de eigenaar zodat de plankosten
anderszins verzekerd zijn.

3.11
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0629271

Anterieure
overeenkomst
Dukatenburg 90

Prepared by Nancy Moorselaar, van

1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan
met Bomhof Transformatie- en
Beleggingsvastgoed voor het realiseren van
57 huurwoningen in het pand Dukatenburg
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90, waarbij o.a. afspraken worden gemaakt
over:
- de plankosten.
- dat voorrang verleend wordt aan ouderen
bij verdere gelijkwaardige geschiktheid.
4. M. Schouten
4.2

0722166

Subsidie 2018
Stichting MOvactor

1. Aan MOvactor een subsidie voor 2018 van
€ 3.000.000,00 te verlenen voor de
uitvoering van het activiteitenprogramma in
het kader van de algemene voorzieningen
Wmo, jeugd en de transformatie agenda.

4.1

0721975

Beantwoording art.
42-brief inzake
afhandeling asbest

1. De brief van GroenLinks ex. artikel 42 RvO
van 25 mei 2018
te beantwoorden, met de inhoud dat we op
dit moment nog geen vervolgacties hebben
vastgesteld en dat daarom vanuit de
gemeente Nieuwegein nog geen
communicatie heeft plaatsgevonden. Indien
vervolgacties worden vastgesteld maken
stimuleringsmaatregelen en een bijpassend
communicatie traject daar onderdeel van uit.

6.1

0722648

Aanwijzingsbesluit
onbezoldigd
ambtenaar 2018

1. het Aanwijzingsbesluit onbezoldigd
ambtenaar 2017 in te trekken;
2. het Aanwijzingsbesluit onbezoldigd
ambtenaar 2018 vast te stellen.

6. J.R.J. van Engelen
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