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Vergadering 

(Vergadering) 
Portefeuillehouders 

(Zaak) 
 Zaaknummer (Zaak) Voorstel (Zaak) Onderbouwing voorstel (Zaak) 

 

 1. F.T.J.M. Backhuijs 

   1010396 De openbare besluitenlijst van 11 januari 

2022 
1. Openbare besluitenlijst van 11 januari 2022 vast te stellen. 

   1013025 Beantwoording schriftelijke vragen Groep 

Verdam over gemeentelijke informatie 

website en bezwaren procedure 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over gemeentelijke informatie website 

en bezwaren procedure te beantwoorden  

   1013267 Informatieve brieven aan de 

gemeenteraad 
1. De volgende informatieve brieven te verzenden aan de gemeenteraad: 

a.  Regionale aanpak zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet  

b. Stand van zaken doordecentralisatie  Beschermd Wonen 

c. Motie help jongeren uit de schulden   

 2. W. Eggengoor 

   1012492 Doorlevering kavel A4 bedrijvenpark Het 

Klooster aan Dunavast II B.V. 
1. Tot de juridische en feitelijke levering van de Entreekavel over te gaan zoals 

opgenomen in de Gronduitgifteovereenkomst Entreekavel A4 Nieuwegein met Mc 

Donalds Nederland. Hiervoor 

het notariële transport van de kavel in januari 2022 te laten plaatsvinden. 

2. Hiervoor de bijbehorende Akte Doorlevering aan Dunavast II B.V. behorend bij 

de Koopovereenkomst van kavel A4 op bedrijvenpark Het Klooster van maart 2021 

met Mc Donalds Nederland te ondertekenen. 

 3. A.J. Adriani 

   1012926 Beantwoording schriftelijke vragen 

maatschappelijke ruilvoet klimcentrum 

en N-pas gebruik.   

1.  de schriftelijke vragen van Groep Verdam beantwoorden over de 

maatschappelijke ruilvoet van het klimcentrum Mountain Network en het N-pas 

gebruik.    

   1012930 Beantwoording schriftelijke vragen Groep 

Verdam over het Van Bentum pand aan 

de Herenstraat 108 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over het Van Bentum pand aan de 

Herenstraat 108 te beantwoorden  

 4. M. Schouten 

   1010327 Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht 1. Aan de raad voor te stellen bij de omgevingsdienst een zienswijze in te dienen 

op de ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht waarbij de gemeente Nieuwegein de 

volgende uitgangspunten hanteert voor de overdracht van taken: 

• Voor alle bodemtaken die nu bij de provincie liggen en bij de RUD Utrecht zijn 

ondergebracht, laten we bij de RUD Utrecht, tenzij er zwaarwegende redenen zijn 

om de plustaken bij de gemeente te beleggen. 

• Voor alle plustaken die nu bij de gemeente zijn ondergebracht, hechten wij eraan 

dat de gemeente ervoor kan blijven kiezen om deze plustaken zelf uit te voeren. 
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 5. J. Kuiper 

   1012479 Mandaat, volmacht en machtiging inkoop 

jeugdhulp 
Beslispunten college 

1. Te besluiten tot het uitvoeren van de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp met de 

gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden via een 

openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten;  

2. Het college van de gemeente Houten de bevoegdheid te geven om alle 

beslissingen te nemen die samenhangen met het voorbereiden en uitvoeren van de 

onder 1  genoemde inkoop, inclusief de bevoegdheid om die beslissingen op te 

dragen aan de manager van RBL. 

 

Beslispunt burgemeester 

3 De burgemeester van Houten volmacht en machtiging te verlenen om de 

gemeente Nieuwegein te vertegenwoordigen bij het sluiten van de 

inkoopovereenkomst als bedoeld in dit collegebesluit van 17 januari 2022, nummer 

1012479. 
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