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Collegebesluiten van 8 maart 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp  Besluit Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

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

 
 

 Jaarrapportage 2021 van de Functionaris 
Gegevensbescherming (FG)  

1    Kennis te nemen van de FG-jaarrapportage 2021. 
2. De volgende aandachtspunten voor 2022 te hanteren: 
a. Het huidige privacybeleid ‘Veilig omgaan met 
persoonsgegevens in de gemeente Nieuwegein’ integraal te 
herzien. 
b. In te blijven zetten op het verhogen van het privacy 
bewustzijn  
c. De verdere inbedding van AVG-processen in de 
gemeentelijke organisatie te verbeteren/ontwikkelen. 
d. De transparantie over de verwerking van persoonsgegevens 
te optimaliseren. 
e. De verwerkersverantwoordelijkheid van de gemeente in 
samenwerkingsrelaties te verduidelijken. 
f. Een specifieke crisismanagementstructuur en 
crisiscommunicatiebeleid vast te stellen voor 
beveiligingsincidenten met een hoge impact. 
g. Vanaf 2022 het nieuwe AVG-borgingsdocument 2.0 voor de 
verantwoording van de wettelijke privacy-eisen te gebruiken. 
h. De verplichte externe Wpg-audit te laten uitvoeren voor 31 
december 2022. 
3. De raad te informeren over de jaarrapportage 2021  
bescherming persoonsgegevens.  
4. Het jaarplan Privacy 2022 vast te stellen.  

 

In 2021 heeft de gemeente verder geïnvesteerd in de bescherming van 
persoonsgegevens. Inmiddels zijn alle AVG-basisonderwerpen opgepakt en gaat het 
vooral nog om het optimaliseren van processen. Er moet nog wel een aantal stappen 
worden gezet voordat de privacy-organisatie voldoet aan een minimum privacy 
volwassenheidsniveau (volwassenheidsniveau 3 volgens het ‘Privacy maturity model’ van 
de IAPP).  
 
Het is belangrijk dat de gemeente Nieuwegein blijft bouwen aan het fundament dat als 
basis dient voor een betrouwbare overheid. Specifieke aandacht zal in 2022 dan ook 
moeten gaan naar het gestructureerd integreren van de gegevensbescherming in de 
organisatie en het verhogen van het privacybewustzijn van zowel het bestuur, het 
management als de medewerkers. Tevens zal worden ingezoomd op de verwerking 
verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwegein als centrumgemeente bij de 
regionale samenwerking. 
Wet politiegegevens (Wpg) Omdat de auditverplichting ook voor de Autoriteit 
Persoonsgegevens als toezichthouder een nieuw onderwerp is, geldt er nu uitstel tot 31 
december 2022 om te audit-rapportage te overleggen. Het offertetraject voor het 
houden van een Wpg-audit is inmiddels opgepakt en in 2022 zal hieraan verder vorm en 
inhoud worden gegeven, zodat uiterlijk einde van 2022 kan worden voldaan aan de 
verwerking verantwoordelijkheid van het college hierin. In het jaarplan ’ 
Informatiebeveiliging 2022 en 2023’ (separaat aangeboden) en het jaarplan ’Privacy 
2022’ (bijlage 2) is opgenomen hoe de Privacy-office mede invulling zal geven aan de 
adviezen uit de FG-rapportage. Deze jaarplannen vormen in het kader van het privacy 
management voor de FG een belangrijk instrument voor toetsing van de uitvoering van 
het privacybeleid. 

 

 

 Gezamenlijk uitvoerings- en 
handhavingsstrategie in Provincie Utrecht 

1. De regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-
strategie) 2022-2023 vast te stellen waarin uniforme 
strategieën ten aanzien van preventie-, vergunningen-, 
toezichts-, sanctie- en gedoogstrategie zijn geformuleerd voor 
de uitvoering van de taken op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving die gemeenten 
en provincie verplicht en facultatief hebben overgedragen aan 
de omgevingsdiensten. 
2. Het versturen van een informatiebrief aan de raad. 

 

Dit is de eerste gezamenlijke uitvoerings- en handhavingsstrategie (hierna: U&H-
strategie) voor de Provincie Utrecht. Deze U&H-strategie gaat over de taken op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) die gemeenten en 
provincie hebben overgedragen aan de omgevingsdiensten (ODRU en RUD Utrecht). 
 
Deze U&H-strategie is tot stand gekomen in samenwerking tussen alle 26 gemeenten, 
provincie en beide omgevingsdiensten. De U&H-strategie bevat de aanleiding, doelen en 
aanpak om met alle gemeenten en de provincie in de regio Utrecht te zorgen voor een 
uniform kader voor de VTH-taken die de omgevingsdiensten uitvoeren. De opzet past bij 
de invulling van het programma ‘Samen op weg’ van de RUD Utrecht naar een 
toekomstbestendige omgevingsdienst.  
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3. A.J. Adriani 

 Voorontwerpbestemmingsplan 
Ondergrondse verkabeling Nieuwegein. 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Ondergrondse 
verkabeling Nieuwegein, waarbij het basisontwerp verkabeling 
start bij mast 17 (gelegen aan de westzijde van de A2, 
grondgebied gemeente Utrecht) en eindigt bij mast 27 aan de 
oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal (terrein PostNL in de 
Liesbosch) te accorderen. 
2. Hiervoor de inspraakprocedure en het vooroverleg te 
starten. 
3. De raad hierover te informeren. 

 

Het college is ermee akkoord gegaan om het voorontwerpbestemmingsplan 
Ondergrondse verkabeling Nieuwegein ter inspraak voor te leggen. Dit bestemmingsplan 
regelt de juridische verankering van de de ondergronds verkabeling van de 
hoogspanning vanaf mast 17 (westzijde A2, in gemeente Utrecht) tot aan mast 27 
(oostzijde Amsterdam-Rijnkanaal). Het voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende 2 
weken ter inzage worden gelegd, zodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een 
inspraakreactie in te dienen. 

 Intentieverklaring Water circulair 
Nieuwegein 

1. Water scenario 1 vast te stellen als minimum en een vervolg 
onderzoek op te starten voor scenario 2 & 3. 
- Scenario 1: Besparing van huishoudelijk drinkwatergebruik; 
geen drinkwater voor het groen in de stad. 
- Scenario 2: Semi Circulair, besparing van huishoudelijk 
drinkwatergebruik; hergebruik douchewater; geen drinkwater 
voor het groen in de stad. 
- Scenario 3: Circulair (nieuwe sanitatie), besparing van 
huishoudelijk drinkwatergebruik, geen drinkwater voor groen 
en het decentraal zuiveren van toiletwater. 
Beslispunt burgemeester: 
2. Aan wethouders Adriani en Schouten volmacht te verlenen 
om de intentieverklaring Water Circulair Nieuwegein te 
ondertekenen namens de gemeente Nieuwegein. 

 

Afgelopen maanden is het Topconsortium voor Kennis en Innovatieproject City 
Nieuwegein (TKI City) bezig geweest met het inzichtelijk maken van nieuwe 
(afval)watersystemen voor de binnenstad van Nieuwegein. Het TKI-programma loopt in 
maart 2022 af. Omdat nog niet alle onderdelen van de drie scenario's zijn uitgewerkt om 
weloverwogen een besluit te vragen van u en de raad, vragen we u de intentieverklaring 
te ondertekenen en middelden beschikbaar te stellen voor het verdere onderzoek.  

4. M. Schouten 

 Beantwoording schriftelijke vragen van 
Groep Verdam 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over de status 
van een bewonersvraag te beantwoorden middels bijgevoegde 
brief. 

Door Groep Verdam zijn vragen gesteld over de afhandeling van gestelde vragen op 7 
januari 2021. De vragen betroffen het verzoek om verlichting te plaatsen bij 
sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Met een brief bij dit besluit worden deze vragen 
beantwoord.  

 

5. J. Kuiper 

 Samenwerkingsovereenkomst project 
kunstwerk Plofsluis 

Beslispunt voor het college: 
1. Samen met Rijkswaterstaat en de Provincie mee te werken 
aan het te realiseren van een kunstwerk op, aan of nabij de 
Plofsluis. 
2. Hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst project 
kunstwerk Rijksmonument ‘de Plofsluis’ aan te gaan met 
Rijkswaterstaat en de Provincie.  
3. De gemeentelijke bijdrage van € 26.000,- beschikbaar te 
stellen voor realisatie van project kunstwerk Plofsluis, gedekt 
uit de reserve Cultuurvisie. 
 
Beslispunt voor de burgemeester: 
4. Aan wethouder Jan Kuiper volmacht te verlenen om de 
samenwerkingsovereenkomst project kunstwerk Plofsluis te 
ondertekenen tijdens een bestuurlijk overleg op 18 maart 
2022. 

Om het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie meer onder de aandacht te brengen en 
de aandacht voor de rol van water in Nederland te vergroten, hebben Rijkswaterstaat, 
provincie en gemeente uitgesproken hier samen aan te werken in de vorm van een 
kunstwerk. De afgelopen periode is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst die 
beschrijft wat de partijen samen gaan doen. Deze wordt op 18 maart 2022 ondertekend.  
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 Stelselvraagstuk Onderwijs JeugzorgPlus  
Utrecht-Flevoland 

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een incidentele 
subsidie van € 29.099,-- aan de aanpassingen van de 
geslotenheid van de onderwijshuisvesting voor de nieuwe 
JeugdzorgPlus locatie op het terrein Valkenheide in 
Maarsbergen. 
2. De subsidie te verstrekken aan de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug als coördinerende gemeente. 
3. Te besluiten tot het uitvoeren van de gezamenlijke subsidie 
met de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en 
Vijfheerenlanden    
3a Het college van de gemeente Houten de bevoegdheid te 
geven om alle   beslissingen te nemen die samenhangen met 
het uitvoeren van de onder 1  genoemde subsidie inclusief de 
bevoegdheid om die beslissingen op te dragen aan de 
manager van RBL. 
 
Beslispunt burgemeester 
4. De burgemeester van Houten volmacht en machtiging te 
verlenen voor de uitvoering van de incidentele subsidie 
namens gemeente Nieuwegein 

 

Het bovenregionaal bestuurlijk platform Flevoland - Utrecht (BO/BP) heeft de afgelopen 
maanden samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vastgesteld dat er een stelselhiaat zit ten 
aanzien van de vraag wie de kosten moet dragen voor het aanpassen van de school bij 
de jeugdzorginstelling in Maarsbergen voor de jongeren met indicatie gesloten jeugdhulp 
die daar in 2023 gehuisvest worden. 
Voor het behoud van een essentiële gesloten voorziening voor jongeren uit Flevoland en 
Utrecht met passend onderwijs dat voorziet in de benodigde veiligheidswaarborgen heeft 
het BO/BP op 20 december 2021 besloten onder voorwaarde een bijdrage te leveren van 
maximaal 900.000 euro ten behoeve van de onderwijshuisvesting Jeugdzorg + in 
Maarsbergen (zie ook het BO/BP stuk in de bijlage). Inmiddels is de technische 
uitwerking rond, is bekend geworden dat het ministerie van VWS en het ministerie van 
OCW samen een bijdrage van 900.000 euro leveren aan deze verbouwing en heeft het 
schoolbestuur van Pluryn de investering weten te beperken van 2,3 miljoen naar 1,8 
mln. Daarnaast hebben zowel het schoolbestuur van Pluryn als de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug aangegeven de juridische procedures die nog liepen, te staken. Dit betekent 
dat aan de voorwaarden is voldaan die het BO/BP gesteld heeft. De laatste stap is het 
formaliseren van het toe te kennen bedrag door de 29 deelnemende gemeenten naar 
rato op aantal jeugdigen tot 18 jaar. Dat doen we door middel van dit collegevoorstel. 
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