
26-1-2022 13:14 Voorbereid door Kuijf-Beuker, Anouk Pagina 1 van 1 

BBV - Collegebesluiten van 25 januari 2022

Portefeuillehouder Voorstel Onderbouwing voorstel Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs

Informatieve brieven aan de gemeenteraad 1. de volgende informatieve brieven aan de gemeenteraad te verzenden:
a. start Wet Inburgering
b. 12 maandelijks veiligheidsbeeld Nieuwegein

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Wet Inburgering. Deze 
wet is per 1 januari 2022 ingevoerd. In deze brief wordt toegelicht wat 
dit betekent voor de gemeente Nieuwegein.  
Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het 
veiligheidsbeeld over het gehele jaar 2021. Dit beeld geeft u een inzicht 
in de ontwikkeling van de veiligheidscijfers van Nieuwegein in het 
afgelopen jaar en hoe deze zich verhoudt tot de regionale ontwikkeling. 
Het veiligheidsbeeld geeft aan waar de politie op heeft ingezet en waar 
bewoners aangiften van hebben gedaan. 

De openbare besluitenlijst van 
18 januari 2022 

1. Openbare besluitenlijst van 18 januari 2022 vast te stellen.

2. W. Eggengoor

Bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Utrecht-
Midden  

1. In te stemmen met de “Bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-
Utrecht” waarin de volgende regionaal te realiseren doelen zijn geformuleerd:
a. We organiseren onze lokale en regionale werkgeversdienstverlening
eenduidig, transparant, effectief en efficiënt.
b. We faciliteren en verleiden kwetsbare groepen, met om- en bijscholing
gericht op kansrijke beroepen, richting duurzaam werk.
c. We maken met een businesscase de opbrengst van onze gezamenlijke
inspanningen en investeringen inzichtelijk.
2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door toezending van een
brief met als bijlage de bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en
brief van het bestuur van de Utrechtse Werktafel aan de gemeenteraad.

Beslispunt burgemeester 
3. De wethouder Werk en Inkomen, E. Eggengoor te mandateren tot
ondertekening van de bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Het college stemt in met de inhoudelijke uitwerking van de regionale 
bestuursopdracht Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.  Doel is een 
doorbraak te realiseren in de regionale samenwerking, waardoor de 
werkgeversdienstverlening verbetert en er extra kansen ontstaan voor 
kwetsbare inwoners. De bestuursopdracht vormt een ‘zakelijke 
overeenkomst’ die duurzaam over bestuursperioden heen loopt. De 
bestuurders stellen met het tekenen van de bestuursopdracht de 
hoofddoelen vast en geven de opdracht aan de directeuren van de 
Utrechtse Werktafel om een plan van aanpak op te stellen om de 
hoofddoelen te realiseren.  

Ondertekening intentieovereenkomst 
Goederenvervoer over Water provincie 
Utrecht. 

1. De intentieovereenkomst Goederenvervoer over Water provincie Utrecht aan
te gaan.
2. De raad hierover te informeren

Beslispunt burgemeester 
3. Aan wethouder mobiliteit Ellie Eggengoor volmacht verlenen om de
intentieovereenkomst Goederenvervoer over Water provincie Utrecht namens
de gemeente Nieuwegein te ondertekenen.

De komende jaren wordt in de provincie Utrecht intensief 
samengewerkt om schoon, duurzaam en efficiënt goederenvervoer over 
water te stimuleren. De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen 
voor een verkenning naar de mogelijkheden en de gemeente 
Nieuwegein is daarbij aangesloten. Dit initiatief sluit aan op de ambitie 
in de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 om in overleg met de 
buurgemeenten de mogelijkheden voor vervoer over water te 
onderzoeken. Om de samenwerking tussen de betrokken partners te 
bekrachtigen is een intentieovereenkomst 'Goederenvervoer over Water 
provincie Utrecht’ opgesteld, die door betrokken partijen wordt 
ondertekend. 
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 Beantwoording schriftelijke vragen fractie iB 
over tramoverwegen 

1. De schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie iB inzake 
tramoverwegen te beantwoorden door middel van bijgaande brief. 
 

 

De gemeenteraadsfractie van ieders Belang heeft in een brief van 4 
januari 2022 aan het college vragen gesteld over tramoverwegen. De 
vragen worden in een brief bij dit besluit beantwoord.  

3. A.J. Adriani 

 Actualisatie prestatieafspraken 2020 - 2023 
januari 2022 

1) Instemmen met de actualisatie van de prestatieafspraken met de 
woningcorporaties en huurdersorganisaties, waarin 
- de actiepunten uit het Programma Woonwijs verder zijn ingevuld en  
- procesafspraken zijn gemaakt over de aanscherping van de afspraken op het 
gebied van Duurzaamheid 
2) De raad hierover te informeren. 

De prestatieafspraken met de woningcorporaties en 
huurdersorganisaties worden jaarlijks geactualiseerd. Voor het jaar 
2022 is er voor gekozen alleen de thema's Wonen en Zorg en 
Duurzaamheid op te pakken en deze verder aan te scherpen. Voor 
Wonen en Zorg is in 2021 een programma Woonwijs vastgesteld. In de 
prestatieafspraken is de bijdrage van gemeente, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties aan het programma Woonwijs weergegeven. Voor 
het thema Duurzaamheid zijn alleen procesafspraken gemaakt. Deze 
moeten in 2022 leiden tot aangescherpte prestatieafspraken. 

 

5. J. Kuiper 

 Schriftelijke vragen van Groep Verdam over 
de Vosseweide 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over de Vosseweide te 
beantwoorden  

Groep Verdam heeft schriftelijke vragen gesteld over de Vosseweide. 
Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van (de ingetrokken) motie 
155, de begrotingsraad en de reeds beantwoorde schriftelijke vragen 
van de Christen Unie (2021-531). Het college beantwoordt deze vragen 
in een brief bij dit besluit.  

 

6. J.R.J. van Engelen 

 Beantwoording schriftelijke vragen fractie 
Groep Verdam inzake parkeerregulering n.a.v. 
amendement A122 

1. De schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie Groep Verdam inzake 
parkeerregulering n.a.v. amendement A122 te beantwoorden door middel van 
bijgaande brief. 
 

 

De gemeenteraadsfractie van de Groep Verdam heeft in een brief van 
23 december 2021 aan het college vragen gesteld over de 
parkeerregulering n.a.v. amendement A122. De vragen worden in een 
brief bij dit besluit beantwoord.  
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