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Portefeuillehouder  Onderwerp  Besluit   Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 1 februari 2022 1. Openbare besluitenlijst van 1 februari 2022 vast te 
stellen. 

 

 

 Vernietiging van cliëntdossiers binnen het 
Sociaal Domein  

1. De bijgevoegde vernietigingslijsten V 2018, V 2019, V 
2020 en V-2021 met betrekking tot de analoge en digitale 
cliëntendossiers vast te stellen 
2. Opdracht te verlenen tot ten uitvoerlegging van de 
bijgevoegde Verklaring tot Vernietiging op basis van de 
vernietigingslijsten V2018 t/m V 2021 

Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen tot vernietiging van de 
daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. De opgestelde vernietigingslijsten 
zijn opgenomen in de Vernietigingsronde V 2019 (analoog) en V 2018, V 2019, V 2020 
en V 2021 (digitaal). De lijsten zijn aan de afdelingshoofden (Support en Geynwijs) en 
aan Het Utrechts Archief (HUA) voorgelegd en geaccordeerd. Met dit besluit wordt 
toestemming gegeven om de Vernietigingsronde Sociaal Domein V 2018 t/m V 2021 
(analoog en digitaal) uit te voeren. 

 

 Informatieve brief aan de gemeenteraad De volgende informatieve brief te versturen aan de 
gemeenteraad: 
a. Decembercirculaire 

De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen die in de decembercirculaire zijn 
opgenomen en de wijze waarop de bijbehorende bedragen in de P&C documenten 
worden verwerkt.  

 

 Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) 
2021. 

1. Met de uittreksels zelfevaluatie BRP-kwaliteitsmonitor 
en BRP-ENSIA 2020 te verklaren dat de zelfevaluatie BRP 
voor het jaar 2021 is uitgevoerd. 
2. De uittreksels van de resultaten van de zelfevaluatie 
BRP 2021 te verstrekken aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties en de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 

Op grond van de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) is iedere Nederlandse 
gemeente verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en 
beveiliging. Voor dit onderzoek heeft het Ministerie de Kwaliteitsmonitor ter beschikking 
gesteld. Daarnaast maakt de gemeente met ingang van 2017 voor het onderzoek van de 
informatieveiligheidsvragen gebruik van de door de VNG Realisatie beschikbaar gestelde 
ENSIA-tool. Beide tools zijn gebruikt voor de zelfevaluatie BRP 2021.   
 

 

 Zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse 
identiteitsbewijzen 2021. 

1. Met de uittreksels zelfevaluatie Reisdocumenten-
kwaliteitsmonitor en Reisdocumenten-ENSIA 2021 te 
verklaren dat de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse 
identiteitsbewijzen voor het jaar 2021 is uitgevoerd. 
2. De uittreksels zelfevaluatie Reisdocumenten 2021 aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
te verstrekken. 

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) is iedere 
Nederlandse gemeente verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de 
beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces 
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. Voor deze onderzoeken heeft het 
Ministerie de Kwaliteitsmonitor ter beschikking gesteld. Daarnaast maakt de gemeente 
met ingang van 2017 voor het onderzoek van de informatieveiligheidsvragen gebruik van 
de door de VNG Realisatie beschikbaar gestelde ENSIA-tool. Beide tools zijn gebruikt 
voor de zelfevaluatie Reisdocumenten 2021.   

 

2. W. Eggengoor 

 Schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
'Tijdelijke afsluiting trambaan Nieuwegein' 

1. De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake 
'Tijdelijke stremming trambaan Nieuwegein' te 
beantwoorden door middel van bijgaande brief 

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft in een brief van 16 januari 2022 aan het 
college vragen gesteld over de tijdelijke afsluiting trambaan Nieuwegein. De vragen 
worden in een brief bij dit besluit beantwoord.  
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 Verkoop gemeentegrond kavel T bedrijvenpark 
Het Klooster 

1. Een perceel bouwgrond op het bedrijvenpark Het 
Klooster ter grootte van 1.723 m2 onder de voorwaarden 
zoals vermeld in de koopovereenkomst te verkopen aan 
RM Glas Nederland B.V.. 
2. Hiervoor bijgevoegde koopovereenkomst te 
ondertekenen. 
 
Beslispunt Burgemeester: 
3. Wethouder Eggengoor te machtigen de overeenkomst 
namens de gemeente Nieuwegein te ondertekenen. 

 

Het Nieuwegeinse bedrijf RM Glas koopt een kavel op bedrijvenpark Het Klooster om 
daar hun nieuwe bedrijfspand te realiseren. 

3. A.J. Adriani 

 Afwijkingskader voor aanbestedingen onder de 
Europese drempelbedragen 

1. Het afwijkingskader voor aanbestedingen onder de 
Europese drempelbedragen vast te stellen 

 

Er is een kader voor het beoordelen van afwijkingen bij aanbestedingen onder de 
Europese aanbestedingsdrempel vastgesteld. Met dit kader kunnen beslissingen op dit 
vlak worden onderbouwd en eenvoudig worden vastgelegd. 

 

 Voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
Politiebureau, waarbij:  
- De locatie binnen het stedelijk gebied van de provincie is 
gelegen.  
- De ontbrekende verbindingen van de ecologische 
verbindingszone gerealiseerd zullen worden als 
compensatie voor deze ‘rood-voor-groen’ locatie.  
- Aspecten als bereikbaarheid (w.o. 
calamiteitendoorsteek), externe veiligheid (gasleiding) en 
geluid (akoestisch onderzoek) zijn onderbouwd.  
2. Hiervoor de inspraakprocedure en het vooroverleg te 
starten. 
3. De raad hierover te informeren. 

 

Het college heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau. Dit 
bestemmingsplan regelt de bestemming ‘Maatschappelijk’ voor de locatie aan de 
Zandveldseweg in de oksel van de A2. Hierdoor kan het nieuwe politiebureau worden 
gerealiseerd. Het voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende 2 weken ter inzage 
worden gelegd, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een inspraakreactie in 
te dienen. 

6. J.R.J. van Engelen 

 Subsidieverlening N.V. Sportinrichtingen 
Nieuwegein 2022 

1. Aan de N.V. Sportverenigingen Nieuwegein voor 2022 
de volgende subsidies te verlenen: 
a. vanuit het budget Buurtsportcoaches een bedrag van € 
423.509 voor de inzet van buurtsportcoaches; 
b. vanuit het budget Sportstimulering een bedrag van € 
32.830 voor de inzet van de sportparkmanager Galecop; 
c. Vanuit het budget Regio DealBatau een bedrag van € 
80.460 voor het project MQ-scan; 
d. Vanuit het budget Buurtsportcoaches een bedrag van € 
78.291 voor de met cofinanciering uitgevoerde 
programmaonderdelen, zijnde de sportparkmanager 
Galecop  en de MQ-scan. 
2. Het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling te 
mandateren om te besluiten op de te verwachten 
subsidieaanvraag in 2022 voor het Lokaal Sportakkoord en 
voor de clusteraanvraag sportpromotie.  

In Nieuwegein willen we zoveel mogelijk inwoners duurzaam in beweging te krijgen. 
Door subsidie te verlenen aan N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein voor de programma’s 
SportID 2022 ondersteunen we dit doel.  De programma’s van SportID worden 
uitgevoerd met de inzet van buurtsportcoaches, de sportparkmanager en de MQ-scan. 
De buurtsportcoaches organiseren en coördineren beweegactiviteiten in wijken en 
ondersteunen inwoners bij het vinden van passend beweegaanbod. De 
sportparkmanager richt zich op het vergroten van de maatschappelijke functie van 
Sportpark Galecop. Via de MQ-scan wordt jeugd waarvoor bewegen niet vanzelfsprekend 
is, in contact gebracht met passend sport- en beweegaanbod in de stad. De MQ-scan 
wordt gefinancierd uit het budget Regio Deal Batau. Door cofinanciering vanuit het 
budget Buurtsportcoaches, is het mogelijk om dit project breder in de stad in te zetten 
dan alleen het aandachtsgebied van de Regio Deal. De subsidieaanvraag voor het Lokaal 
Sportakkoord wordt afgewikkeld zodra de rijksmiddelen voor dit project toegekend zijn. 
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