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2. W. Eggengoor
2.2

0717694

vaststellen subsidie
Santé Partners (
voorheen Vitras)

1. De subsidie voor Santé Partners over het
jaar 2017 verlaagd vast te stellen op €
948.438,37;
2. De teveel uitbetaalde subsidie ad €
102.471,68 terug te vorderen.

2.1

0730519

1e
kwartaalrapportage
2018 van Werk en
Inkomen Lekstroom

1. De 1e kwartaalrapportage 2018 van Werk
en Inkomen Lekstroom (WIL) aan de raad
aan te bieden met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
a. De structuur van de kwartaalrapportage
ingrijpend is gewijzigd;
b. het bijstandsvolume is gestegen met 23
huishoudens;
c. de uitstroom van Nieuwegeiners uit de
bijstand, ten gevolge van het vinden van
werk, laag is.

3.2

0725871

Brief ex art 42 SP
fractie over de ATAD
en onze sociale
woningbouw

De vragen ex artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie SP over de ATAD en
onze sociale woningbouw door middel van
bijgevoegde brief beantwoorden, met de
inhoud dat de ATAD regeling een extra
lastenverzwaring voor de woningcorporaties
kan betekenen, maar dat het exacte effect
nog niet aan te geven is.

3.3

0727071

Toewijzen aanvraag
tegemoetkoming in
planschade i.v.m.
omgevingsvergunning
‘Bouw 3 woningen
Nedereindseweg’.

1. De aanvraag om tegemoetkoming in
planschade aan de eigenaar van het perceel
Nedereindseweg 407 toe te wijzen tot een
bedrag van € 32.400,00.

3.7

0728106

Realisatie Drive-In
Hornbach

1. De ingediende zienswijzen te
beantwoorden zoals aangegeven in de
Reactie-nota Zienswijzen met de strekking dat
de afsluiting aan de noordzijde van haar eigen
terrein door Hornbach een privaatrechtelijke
aangelegenheid is en geen onderdeel vormt

3. A.J. Adriani
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van de huidige planvorming voor de Drive-in.
2. Voor de realisatie van een Drive-In een
project-omgevingsvergunning te verlenen.

5-9-2018 10:46

3.5

0729841

Art. 42 RvO inz
Ondernemers City
West - fractie Ieders
Belang

1. De vragen ex artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie Ieders Belang over de
ondernemers in City West te beantwoorden
door middel van bijgevoegde brief met de
inhoud:
- de doorontwikkeling van City West heeft
mede tot doel het ondernemersklimaat te
verbeteren. Binnenkort zal aan de
gemeenteraad een procesdocument ter
vaststelling worden aangeboden, waarin
opgenomen hoe stake- en shareholders bij
het ontwikkelproces betrokken worden. Waar
het in onze mogelijkheid ligt zullen wij altijd
aandacht vragen voor het zorgvuldig omgaan
met de belangen van zittende ondernemers.

3.1

0730003

Art. 42 RvO inz
Overkapping
Busstation - fractie
Ieders Belang

1. De vragen ex artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie Ieders Belang over een
overkapping busstation in City te
beantwoorden door middel van bijgevoegde
brief met de inhoud dat een overkapping van
(een deel) van het nieuwe busstation zal
bijdragen aan het comfort van de reizigers en
dat een overkapping past binnen de ambitie
die het college nastreeft naar een kwalitatief
hoogwaardig OV knooppunt in het centrum
van Nieuwegein.

3.6

0731038

Toewijzen aanvragen
tegemoetkoming in
planschade i.v.m. het
bestemmingsplan
‘Lekboulevard – Hoog
Zandveld Centrum’.

1. De aanvraag om tegemoetkoming in
planschade toe te wijzen:
a. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 42 tot een bedrag van €
10.350,00.
b. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 46 tot een bedrag van €
10.050,00.
c. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 48 tot een bedrag van €
11.450,00.
d. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 50 tot een bedrag van €
10.050,00.
e. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 52 tot een bedrag van €
10.750,00.
f. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 54 tot een bedrag van €
11.900,00.
g. aan de eigenaar van het perceel
Klaproosstraat 58 tot een bedrag van €
12.350,00.
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3.4

0731147

Artikel 42 RvO vragen
over ingediende
aanvraag
omgevingsvergunning
Oudegein 1.

1. De brief van de fracties Verenigde Senioren
Partij en Lokale Vernieuwing ex artikel 42 RvO
van 7 augustus 2018 te beantwoorden, met
de inhoud dat:
- de relevante wetgeving en wettelijke regels
en voorschriften voor deze aanvraag wordt
toegepast door advies te vragen aan de
gemeentelijke Monumentencommissie (GMC)
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE).
- de gemeente zal bepalen of voor de reeds
uitgevoerde (en nieuwe aangevraagde)
werkzaamheden vergunning verleend kan
worden waarbij de adviezen van de GMC en
RCE en eventuele ingediende zienswijzen
worden betrokken.

4.2

0721308

Gemeentelijk
rioleringsplan 2019 2023

De raad voor te stellen:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 20192023 deel 1: gezamenlijk deel MontfoortIJsselstein-Nieuwegein
en deel 2: lokaal deel Nieuwegein vast te
stellen, met daarin:
Deel 1:
a. de aanleiding voor een gezamenlijk
Gemeentelijk Rioleringsplan met de
gemeenten Montfoort en IJsselstein;
b. de visie op onze verantwoordelijkheid voor
de primaire doelen van de waterketenzorg
(drinkwater, riolering en zuivering), de
zorgplichten hemelwater en grondwater, de
kwaliteit van het oppervlaktewater,
duurzaamheid, klimaatadaptatie en de
omgevingswet;
c. de samenwerking in het regionale
samenwerkingsverband Winnet, met de
gemeenten IJsselstein en Montfoort, en met
onze inwoners.
Deel 2:
a. een terugblik op het verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018;
b. lokale doelen voor klimaatadaptatie en
duurzaamheid;
c. een overzicht van de aanwezige riolering
en andere voorzieningen, alsmede de
technische staat en functioneren;
d. de voorgenomen onderzoeken en
maatregelen voor het instandhouden en
verbeteren van het rioolstelsel en andere
voorzieningen, alsmede de uitgangspunten
voor nieuwe voorzieningen;
e. de bouwstenen voor een effectief beheer;

4. M. Schouten
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f.
de benodigde personele inzet en een
financieel tienjarenplan met daarin de
kostendekking, en jaarlijkse ontwikkeling van
rioolheffing en de kapitaal- en
exploitatiekosten.
3. De financiële consequenties te verwerken
in de begroting 2019 en consequenties
hiervan te betrekken bij het tarievenvoorstel
gemeentelijke belastingen en heffingen 2019.
5. J. Kuiper

5-9-2018 10:46

5.4

0726564

Concept beleidskader 1. Het beleidskader Jeugd 2019-2022 als
Jeugd
concept vast te stellen met de
uitgangspunten:
a. De focus wordt gelegd op het opvoeden en
opgroeien van de jeugdigen. Dit vanuit de
pijlers pedagogische infrastructuur en
jeugdhulp.
b. Inzet vanuit de pedagogische infrastructuur
wordt: het verder versterken van eigen/
informele netwerken van inwoners en de
opvoedondersteuning van het formele
netwerk te richten op wat mensen (op
wijkniveau) nodig hebben, op wat zij samen
en met anderen in hun omgeving kunnen.
c. Jeugdhulp blijft gericht op de verdere
ontschotting van professionele hulp, het
effectiever inzetten (van zwaar naar lichtere
vormen van hulp) en integraal aanpakken van
multiproblematiek (gezinsgericht).
d. de doelgroep voor het
Onderwijsachterstandenbeleid wordt verbreed
van taalachterstand naar achterstand in de
breedte.
2. Dit concept beleidskader ter advisering
voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal
Domein (ASD)

5.3

0728525

Resultaat
subsidietender
(preventieve)
jeugdbescherming en
jeugdreclassering en
Veilig Thuis en
wijziging
mandaatregister
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1. Het resultaat van de subsidietender
(preventieve) jeugdbescherming en
jeugdreclassering en Veilig Thuis kenbaar
maken aan de gemeenteraad middels
bijgaande conceptbrief.
2. De portefeuillehouder Jeugd van de
gemeente Vianen aan te wijzen als
regiovertegenwoordiger zoals bedoeld in art.
1 sub p Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht
2018 en daarmee te mandateren en te
machtigen om mede namens het college van
Nieuwegein de benodigde handelingen te
verrichten die nodig zijn voor verlenen en
vaststellen van subsidie zoals bedoeld in art.
17 van de Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht
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2018.
3. De portefeuillehouder jeugd van de
gemeente Vianen te machtigen om mede
namens de gemeente Nieuwegein deel te
nemen in de Bestuurlijke Overlegtafel Veilig
Thuis (en Save).
4. Het Besluit tot wijziging van de
Mandaatregeling gemeente Nieuwegein vast
te stellen.
5.2

0731713

Sociaal Plan Geynwijs 1. Het sociaal plan Stichting Geynwijs vast te
stellen waarmee het mogelijk wordt gemaakt
dat de medewerkers van Stichting Geynwijs in
dienst komen van de gemeente Nieuwegein.
2. De extra kosten (woon-werkverkeer en
eenmalige uitkering) voortkomend uit het
sociaal plan te verwerken in de begroting van
de gemeente:
a. Structurele kosten voor woon- en
werkverkeer van € 15.000,-- per jaar
b. een eenmalige uitkering van totaal €
10.000,-- uit de cao Sociaal Werk

6.1

0729980

Art. 42 RvO inz
Cultureel mobiel
erfgoed - fractie
Ieders Belang

1. De vragen ex artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie Ieders Belang over het
Cultureel mobiel erfgoed te beantwoorden
door middel van bijgevoegde brief met de
inhoud dat:
- het college de mening van Ieders Belang
deelt dat de sneltram beeldbepalend is
geweest voor Nieuwegein en dat het
gemeente bereid is om te onderzoeken of de
eerste tram kan worden gerekend tot mobiel
erfgoed. Het college ziet geen actieve rol voor
de gemeente weggelegd, maar zal een
initiatief hieromtrent vanuit de samenleving
positief benaderen.

6.2

0731242

Vervolg motie
kinderpardon en
reactie op artikel 42
vragen inzake motie
kinderpardon.

1. De vragen ex artikel 42 RvO van de
gemeenteraadsfractie Ieders Belang inzake
het vervolg op de motie ‘kinderpardon’ te
beantwoorden conform bijgaande brief.
2. De brief aan de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie de heer Harbers, als
vervolg op de motie ‘kinderpardon’ vast te
stellen.
3. De brief aan de raad over het vervolg dat is
gegeven aan de motie ‘kinderpardon’ vast te
stellen.

6. J.R.J. van Engelen
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