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 1. F.T.J.M. Backhuijs 

   1010394 De openbare besluitenlijst van 21 december 2021  1. Openbare besluitenlijst van 21 december 2021 vast te stellen. 

 

   1012387 Informatieve brief aan de gemeenteraad 1. de volgende informatieve brief te versturen aan de gemeenteraad: 

a. Erfgoed en stadsmarketing 

 

 2. W. Eggengoor 

   1010547 Werk en Inkomen Lekstroom: zienswijze op 

begrotingswijziging 2022 en reactie op procesbrief 

2023. 

Aan de raad voor te stellen: 

1. Een zienswijze kenbaar te maken bij de begrotingswijziging 2022 van Werk en 

Inkomen Lekstroom met als kern dat ermee wordt ingestemd. 

2. Ten aanzien van de procesbrief 2023 van WIL waardering uit te spreken over 

het voorgestelde proces richting de begroting 2023, omvattende een volwaardige 

begroting, opgevolgd door een kaderstellend raadsdebat (KRD) met aansluitend 

een eventuele begrotingswijziging 2023. 

3. De begrotingswijziging als volgt te verwerken: 

a) de extra kosten voor 2022 van € 120.555 worden verwerkt in de 1e Technische 

wijziging 2022; 

b) de structurele kosten van € 73.700 vanaf 2023 worden verwerkt in de begroting. 

 

 3. A.J. Adriani 

   1011914 Bieding Mondriaanlaan 1. Een finaal bod van € 1.250.000,- uit te brengen op het perceel met opstallen 

aan de Mondriaanlaan 3-7 te Nieuwegein onder de  

    voorwaarde dat Stichting Proxima minimaal € 150.000,- bijdraagt en onder 

voorbehoud van instemming door de gemeenteraad; 

2. Dit finale bod schriftelijk aan de eigenaar mee te delen met bijgaande brief;  

3. De raad hierover te informeren met bijgaande brief. 
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 5. J. Kuiper 

   1011189 Kwijtschelden huur gemeentelijke binnen- en 

buitensportaccommodaties en overig 

maatschappelijk vastgoed 

1. Bij de vaste verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties voor de binnensport 

100% van de huur kwijt te schelden over de periode van 28 november t/m 18 

december 2021 (van 17.00 tot 23.00 uur) en van 19 december t/m 31 december 

2021 zolang de beperking voor binnensportaccommodaties geldt. 

2. Bij de vaste verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties voor de buitensport 

85% van de huur kwijt te schelden over de periode van 28 november 2021 t/m 31 

januari 2021 zolang de beperking voor buitensportaccommodaties geldt. 

3. Bij de verhuur van de bouwspeeltuinen, de Partner, scouting, de museumwerf, 

Dorpshuis Vreeswijk, algemene hulpdienst en museum Warsenhoeck een deel van 

de huur kwijt te schelden over de periode van 28 november tot en met 18 

december 2021 en geheel over de periode van 19 december tot en met 31 

december 2021 

 

   1007060 Nationaal Programma Onderwijs - Plan van aanpak 

gemeente Nieuwegein 
1. Het plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs (NPO) van gemeente 

Nieuwegein vast te stellen waarin de volgende onderwerpen centraal staan: 

- versterken samenwerking Geynwijs, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en het 

voorliggend veld. 

- versterken mentale weerbaarheid jeugdigen en hun ouders 

- vergroten (gelijke) onderwijskansen 

2. De raad hierover te informeren. 

 

   1011258 Schriftelijke vragen mevrouw Bakhtali over 

(on)veilige werkomstandigheden ambtenaren 

gemeente Nieuwegein als gevolg van coronabeleid 

1. De schriftelijke vragen over (on)veilige werkomstandigheden ambtenaren 

gemeente Nieuwegein als gevolg van coronabeleid te beantwoorden middels 

bijgevoegde brief 

 

 6. J.R.J. van Engelen 

   1005173 Beantwoording artikel 42 brief van fractie PvdA 

inzake brandveiligheid e-laden parkeergarages 
1. De artikel 42 vragen van de fractie PvdA over brandveiligheid inzake e-laden in 

parkeergarages in Nieuwegein te beantwoorden middels bijgaande brief. 
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