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Portefeuillehouder Voorstel  Onderbouwing voorstel  Samenvatting  

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 25 januari 2022 1. Openbare besluitenlijst van 25 januari 2022 vast te 
stellen. 

 

 

 Informatieve brief aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brief te versturen aan de 
gemeenteraad: 
a. Corona update 33 

De raad wordt in deze update geïnformeerd over de ontwikkelingen als gevolg van de 
corona gerelateerde maatregelen in Nieuwegein. 

 

2. W. Eggengoor 

 Subsidieverlening Santé recreatieve activering 
Nieuwegein 2022 

1 Aan Stichting Santé Partners voor het jaar 2022 een 
subsidie te verlenen van € 376.719 voor de Recreatieve 
Activering.  

Voor 2022 heeft Santé subsidie aangevraagd voor de recreatieve activering, een 
laagdrempelige vorm van dagbesteding. In 2022 gaan de ontmoetingscentra Nieuwegein 
Noord en Zuid (OC) onderdeel uitmaken van de recreatieve activering. De 
ontmoetingscentra bieden een geïntegreerd aanbod voor thuiswonende mensen met 
dementie en andere cognitieve stoornissen en de ondersteuning aan mantelzorgers. De 
ontmoetingscentra gaan daarnaast in 2022 verkennen op welke wijze ze meer open 
kunnen staan voor de andere doelgroepen binnen de recreatieve activering.  

 

3. A.J. Adriani 

 Aanpak afhandeling motie 271 Aanscherpen 
beleidsregels sociale huur en lage middenhuur 

1. De raad middels bijgevoegde brief informeren over de 
aanpak van de afhandeling van motie 271. 
2. De corporaties middels bijgevoegde brief verzoeken 
alleen nog woningen te verkopen aan ingeschreven 
huurders. 

 

De gemeenteraad heeft in oktober met een motie verzocht onderzoek te doen naar het 
instellen van een vereveningsfonds sociale woningbouw. Tevens verzocht de 
gemeenteraad met de corporaties af te spreken tijdelijk alleen huurwoningen te verkopen 
aan ingeschreven huurders. De gemeenteraad wordt middels een brief geïnformeerd hoe 
het onderzoek naar de instellen van het vereveningsfonds verloopt. Daarnaast worden de 
corporaties middels een brief verzocht alleen nog te verkopen aan ingeschreven huurders. 

 

 Toezegging de Kom, in verband met 
bouwwerkzaamheden Doorslagzone. 

1. Aan theater DE KOM de toezegging doen dat de 
bedrijfsvoering van het theater door de gemeente 
geborgd wordt als de realisatie van De Doorslagzone 
nadelige effecten geeft op de bedrijfsvoering van het 
theater.   

Door de realisatie van De Doorslagzone kan theater DE KOM in potentie in haar 
bedrijfsvoering geraakt worden. Zowel tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld geluidsoverlast, 
functionele beperkingen, etc.) als tijdens de definitieve situatie (bijvoorbeeld 
geluidsoverlast). De gemeente wenst aan het theater toe te zeggen dat de bedrijfsvoering 
van DE KOM, zoals deze in 2019 mogelijk was, door de gemeente geborgd zal worden. 
Met die toezegging kan een succesvolle bedrijfsvoering van DE KOM, ook naar de 
toekomst toe, geborgd worden.  

 

4. M. Schouten 

 Schriftelijke vragen inzake Stijgende tarieven 
stadsverwarming 

1. De schriftelijke vragen van D66 over de stijgende 
tarieven van de stadsverwarming te beantwoorden 
middels bijgevoegde brief. 

 De gemeenteraadsfractie van D66 heeft in een brief van 16 januari 2022 aan het college 
vragen gesteld over de stijgende tarieven van de stadsverwarming. De vragen worden in 
een brief bij dit besluit beantwoord. 
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 Regionaal Uitvoeringsprogramma RES U16 1.0 1. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma RES U16 1.0 
vast te stellen  
2. De raad via bijgevoegde brief te informeren over dit 
Regionaal Uitvoeringsprogramma RES U16 1.0  

 

We werken met 16 gemeenten samen aan een Regionale Energiestrategie. Op 23 
september 2021 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de RES U16 1.0 vastgesteld 
(2021-297). In deze RES U16 hebben de deelnemers, waaronder de gemeenten 
Nieuwegein, als doel gesteld om in 2030 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Om 
uitvoering te geven aan deze RES U16 is er door de RES U16 deelnemers een Regionaal 
Uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft hoe op regionaal 
niveau uitvoering wordt gegeven aan de RES 1.0.  Het is een uitvoeringsprogramma op 
hoofdlijnen, waarin het proces is beschreven. Het accent hierbij ligt op regionale 
activiteiten over de periode tot en met 2023 met een doorkijk naar 2025. 

 

 Ontwerpbesluit en overeenkomsten 
grondverkoop en groenbeheer m.b.t. 
warmtebuffer Symfonielaan/A.C. Verhoefweg 

1) De bijgevoegde koopovereenkomst te s luiten met 
Eneco voor een stuk grond gelegen op de hoek 
Symfonielaan/A.C. Verhoefweg, kadastraal bekend als 
gemeente Jutphaas, sectie G, nummer 4280 
(gedeeltelijk), ten behoeve van de realisatie van de 
aangevraagde warmtebuffer. 
2) De bijgevoegde beheerovereenkomst te s luiten met 
Eneco voor realisatie, onderhoud en beheer van het 
groen overeenkomstig het landschappelijke plan dat met 
inbreng van omwonenden tot stand is gekomen. 
3) Het bijgevoegd ontwerpbesluit voor de 
projectomgevingsvergunning voor het realiseren van een 
warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande 
hekwerk, ter inzage te leggen als onderdeel van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
4) Het mailbericht van actiecomité BUZ van 31 
december 2021 als zienswijze mee te nemen in de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure en hen daarover te 
informeren middels bijgevoegde brief. 
5) De gemeenteraad te informeren door bijgevoegde 
raadsbrief. 

 

Eneco heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor 
het realiseren van een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij het 
warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. 
Aan de aanvraag van de omgevingsvergunning is een uitgebreid traject voorafgegaan. Na 
het principebesluit van de gemeenteraad op 4 maart 2021 is met inbreng van direct 
omwonenden een landschappelijk plan opgesteld voor groen inpassing van de buffer. De 
gemeente verkoopt een stuk grond aan Eneco waarop de buffer wordt gebouwd en sluit 
een overeenkomst over realisatie, beheer en onderhoud van het omringende groen. In het 
kader van de vergunningsprocedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin alle 
belangen worden afgewogen. Ook is het plan technisch getoetst. Er is een ontwerpbesluit 
opgesteld dat zes weken ter inzage wordt gelegd zodat eenieder een zienswijze kan 
indienen. Betrokkenen worden geïnformeerd. Alle zienswijzen worden meegewogen in het 
besluit over de omgevingsvergunning waartegen vervolgens beroepsmogelijkheden open 
staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verlening subsidie Santé 2022 

 
1. Vooruitlopend op de definitieve beslissing op de 
subsidieaanvraag van Stichting Santé Partners voor het 
jaar 2022 voor Sociaal en Maatschappelijk werk in 
Nieuwegein een subsidie te verlenen van € 1.522.328.  
2. Aan deze subsidieverlening de verplichting te 
verbinden dat Santé voor 1 april 2022 de ontbrekende 
informatie aanlevert. 
3. Na ontvangst van de ontbrekende informatie en de 
beoordeling daarvan een definitief besluit te nemen over 
deze subsidieaanvraag. 

 

De gemeente heeft een structurele subsidierelatie met Stichting Santé Partners voor 
uitvoering van publieke taken. Stichting Santé Partners heeft subsidie aangevraagd voor 
het uitvoeren van haar dienstverlening binnen sociaal en maatschappelijk werk in 
Nieuwegein. Het doel van de activiteiten is het bieden van hulp en ondersteuning en 
toegang bieden tot zorg. 
Bij de beoordeling van de aanvraag is geconstateerd dat de aanvraag niet helemaal 
compleet is. De verstrekte gegevens zijn niet voldoende om de subsidieaanvraag op alle 
aspecten te beoordelen. Santé is inmiddels al wel gestart met de uitvoering van de 
werkzaamheden in lijn met de uitvoering 2021. Om te voorkomen dat Stichting Santé 
Partners in financiële problemen komt, verlenen wij nu voor 2022 een basisbedrag. Nadat 
de aanvraag compleet is volgt een definitief besluit op de aanvraag. 
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6. J.R.J. van Engelen 

 Pact groen groeit mee 1. In te stemmen met het Groen Groeit Mee Pact   
2. De raad hierover te informeren door middel van een 
brief  
 
Beslispunt burgemeester:  
3. Wethouder van Engelen te mandateren om het Groen 
Groeit Mee Pact te ondertekenen namens het college 
van burgemeester en wethouders  

De regio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het 
juiste evenwicht te vinden tussen het bouwen van woningen en infrastructuur en het 
bewaren en versterken van groen en landschap. Daarom is in 2020 gestart met het 
programma Groen Groeit Mee. Als afronding van de eerste fase wordt begin 2022 een 
Groen Groeit Mee Pact getekend door betrokken overheden betrokken overheden en een 
aantal partnerorganisaties. Met ondertekening van het pact markeren partijen de 
gedefinieerde opgaven en ambities en onderschrijven het belang van een gezamenlijke 
inspanning om te komen tot realisatie. 
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