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Collegebesluiten van 29 maart – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit  Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 22 maart 2022 

 
1. Openbare besluitenlijst van 22 maart 2022 vast te stellen.  

 Informatieve brieven aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brief te versturen aan de 
gemeenteraad: 
a. Evaluatie beleidswijziging giften en schadevergoedingen 

 

De raad wordt geïnformeerd over de evaluatie van de beleidswijziging 
giften en schadevergoedingen. De evaluatie is door de WIL uitgevoerd 
naar aanleiding van de aanpassing van de beleidsregels.  

 Jaarverslag Stadstoezicht 2021 1  Het Jaarverslag Stadstoezicht 2021 vast te stellen waarin 
de werkzaamheden van de BOA's van Stadstoezicht 
inzichtelijk worden gemaakt voor het jaar 2021 met als 
belangrijkste constatering dat de meldingen op afval zijn 
afgenomen door extra inzet van de BOA's in dat jaar.  
2  Het Jaarverslag ter informatie te verzenden aan de 
gemeenteraad. 

  

Bij de gemeente Nieuwegein wordt al vele jaren in de openbare 
ruimte toezicht gehouden en gehandhaafd door zogenaamde 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), beter bekend als 
“Stadstoezicht”. Het college heeft het jaarverslag Stadstoezicht 2020 
vastgesteld. In dit jaarverslag worden de werkzaamheden van de 
BOA’s van Stadstoezicht inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt hiermee 
invulling gegeven aan de wettelijke verslagleggingsplicht. 

 

 Grondexploitatie Politiebureau  De raad voorstellen om: 
1. De grondexploitatie Politiebureau vast te stellen; 
2. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage 
“GREX cx 49 Politiebureau per 1-1-2022 GEHEIM” te 
bekrachtigen; 
3. De financiële consequenties met betrekking tot de 
grondexploitatie Politiebureau in de begroting te verwerken. 
 
Beslispunten BenW: 
4. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 
“GREX cx 49 Politiebureau per 1-1-2022 GEHEIM” bij dit 
voorstel. 

 

De grondexploitatie Politiebureau wordt geopend om de verplaatsing 
mogelijk te maken vanaf de huidige locatie aan de Schakelstede naar 
de nieuwe locatie langs de A2, in de oksel van de afrit Nieuwegein-
Zuid. 

 

2. W. Eggengoor 

 Verlenging zittingsduur leden Nieuwegein in Cliëntenraad WIL. 1. Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom te 
verzoeken de zittingsduur van de volgende cliëntenraadleden 
uit Nieuwegein te verlengen totdat er vervanging is geregeld 
of uiterlijk tot 20 mei 2024: 
• Mevrouw J.G. Sipman; 
• De heer W. Verhaak. 

 

De termijn van de beide raadsleden eindigt per 20 mei 2022. Tegen 
die tijd hebben beide leden hun maximale termijn van tweemaal 4 
jaar achter de rug.   
Artikel 6.4 van de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen 
Lekstroom stelt het volgende: 'Indien na twee zittingsperioden van 
vier jaar geen opvolging beschikbaar is en de bezetting van de 
vacante plek wel van belang is voor het functioneren van de 
Cliëntenraad,  bestaat de mogelijkheid de zittingsduur incidenteel te 
verlengen tot vervanging geregeld is'.  
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 Beantwoording van de schriftelijke vragen van de Christen 
Unie met betrekking tot de tegemoetkoming energiekosten. 

1. De schriftelijke vragen van de Christen Unie met betrekking 
tot de tegemoetkoming energiekosten te beantwoorden door 
middel van bijgaande brief. 

De gemeenteraadsfractie van de Christen Unie heeft in een brief van 
11 maart 2022 aan het college vragen gesteld over de wijze waarop 
het college uitvoering gaat geven aan de energietoeslag, oftewel de 
tegemoetkoming in de energiekosten. De vragen worden in een brief 
bij dit besluit beantwoord. 

 

 Voorschot uitbetalen gedeelte energietoeslag 1. Een deel van de energietoeslag – te weten € 200 – 
verstrekken aan zelfstandige huishoudens vanaf 21 jaar met 
een laag inkomen vanuit de participatiewet en andere 
minimaregelingen, die vallen onder een laag inkomen en 
bekend zijn bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). 
2. De uitbetaling van deze energietoeslag te beleggen bij de 
WIL 
3. Het voorschot van de eerste uitbetaling van de 
energietoeslag, dat door WIL vanuit haar liquide middelen 
wordt betaald, te verrekenen met WIL zodra de bijdrage van 
het Rijk is ontvangen  
4. De raad hierover schriftelijk te informeren 
 

 

Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren wordt in 
2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra 
belastingkorting op de energierekening én daarboven op een tijdelijke 
verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is 
voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal 
minimum een uitkering in het leven groepen in de vorm van een 
eenmalige energietoeslag. Het Rijk zal deze toeslag in de meicirculaire 
van 2022 uitbetalen aan de gemeente. Veel huishoudens met een 
minimum inkomen komen nu al in de financiële problemen door de 
stijging van de energierekening. Het college heeft besloten niet te 
willen wachten en aan de zelfstandige huishoudens die een 
categoriale bijstand ontvangen volgens de Participatiewet in haar 
gemeente zo snel mogelijk € 200 van de deze energietoeslag uit te 
betalen.  

3. A.J. Adriani 

 Zienswijze fusievoorstel woningcorporaties Mitros en Viveste 1. Een zienswijze te geven op de voorgestelde fusie tussen 
Mitros en Viveste, met de strekking dat de gemeente 
Nieuwegein positief staat tegenover deze fusie. 
2. Het college van de gemeente Houten te machtigen om een 
zienswijze te versturen namens het college van de gemeente 
Nieuwegein.  

 

Woningcorporatie Mitros is voornemens te fuseren met 
woningcorporatie Viveste. De corporaties hebben de gemeente 
verzocht om hierover een zienswijze uit te brengen. Het college geeft 
een positieve zienswijze af. Met de fusie willen de corporaties hun 
ontwikkelkracht vergroten en toewerken naar een betere lokale 
verankering, waarbij er ook weer een kantoor in Nieuwegein komt.  

 Startnotitie bestemmingsplan Wierselaan 243 1. De startnotitie bestemmingsplan Wierselaan 243 te 
accorderen, waarmee het traject wordt gestart om zes woon-
werkunits mogelijk te maken op de locatie Wierselaan 243. 
2. De voorbereidingsfase voor een nieuw bestemmingsplan 
voor deze locatie te starten. 
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde brief. 

 

Het college heeft akkoord gegeven op de Startnotitie Wierselaan 243. 
Hiermee start de voorbereidingsprocedure voor een nieuw 
bestemmingsplan voor deze locatie. Met dit bestemmingsplan worden 
zes woon-werkunits mogelijk gemaakt op de locatie Wierselaan 243. 
De startnotitie wordt ter informatie aan de raad toegezonden.  

 Vaststelling verordening op de gemeentelijke Adviescommissie 
Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein 

Aan de raad voor te stellen: 
1. De gemeentelijke adviescommissie Commissie 
Omgevingskwaliteit Nieuwegein in te stellen.  
2. De bevoegdheid voor het benoemen van de leden van de 
adviescommissie aan het college te delegeren.  
3. Hiervoor de Verordening Commissie Omgevingskwaliteit 
Nieuwegein 2022 vast te stellen.  
4. De Bouwverordening Nieuwegein aan te passen op de 
Verordening Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein 2022.  
5. Hiervoor de Verordening tot wijziging van de 
Bouwverordening Nieuwegein vast te stellen. 
6. De verordening in beslispunt 5  in werking te laten treden 
één week na de inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet 

  

De Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein is een adviesorgaan 
dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over 
omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed. Deze commissie komt voort 
uit een samenvoeging van de Monumentencommissie en de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet komen de beide commissies (deels) te vervallen. In 
plaats daarvan wordt de Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein 
vastgesteld. Daartoe wordt de verordening op de gemeentelijke 
Adviescommissie Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein 
vastgesteld. 
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 Aankoop NVM pand door de gemeente 1. Het  pand gelegen aan de Fakkelstede 1 te Nieuwegein aan 
te kopen van de NVM;  
2. Bijgevoegde koopovereenkomst met NVM aan te gaan;  
3. Het pand gedurende de realisatie van De Doorslagzone 
tijdelijk in te zetten als ‘ketenpark’, als onderdeel van het 
benodigde bouwterrein, voor de ontwikkelaar.  

 

De gemeente heeft besloten tot verwerving van het pand gelegen aan 
de Fakkelstede 1 zodat de verdere ontwikkeling van City kan 
plaatsvinden.  

4. M. Schouten 

 Wijziging verordening Adviesraad Sociaal Domein 1. De verordening Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen 
met de volgende belangrijkste wijzigingen: 
a. Een aangepaste omschrijving van het begrip 
‘ervaringsdeskundige’; 
b. Het begrip ‘ingezetene’ te wijzigen in ‘inwoner’; 
c. De toelichting over de samenstelling van de Adviesraad 
Sociaal Domein aan te scherpen; 
d. De toelichting van het budget aan te scherpen; 
e. De evaluatieperiode te wijzigen in een keer per drie jaar; 
f. Het artikel over de overgangsbepaling te schrappen; 
g. En een aantal tekstuele wijzigingen door te voeren. 

 

De huidige verordening Adviesraad Sociaal Domein wordt periodiek 
geëvalueerd. De evaluatie is eind 2021 gestart en heeft ertoe geleid 
dat de verordening moet worden aangepast. De huidige verordening 
is vastgesteld in de tijd waarin de decentralisaties in het sociaal 
domein net achter de rug waren. De nu vast te stellen verordening 
past beter bij actuele inzichten over het sociaal domein.   

5. J. Kuiper 

 Huisvesting kindcentrum Doorslag Aan de raad voor te stellen: 
1. Het Kindcentrum Doorslag te realiseren in de vorm van 
vernieuwbouw. 

 

Op 15 september 2020 heeft het college besloten om een onderzoek 
te laten uitvoeren naar de vernieuwing van scholen in Nieuwegein en 
hebben we voor bijna de helft van de onderzoekskosten een bijdrage 
ontvangen vanuit de Erfgoed Deal. Het adviesbureau bbn heeft de 
uitgeschreven Europese aanbesteding gewonnen en is in april 2021 
gestart met het onderzoek ‘Vitale scholen in Nieuwegein’. Het 
kindcentrum Doorslag en de Gymzaal plus maken onderdeel uit van 
dit onderzoek. 
Het onderzoek kent twee verschillende onderzoeksdelen. Het eerste is 
een zogenaamd deel 1 onderzoek, waarbij per school een globaal plan 
wordt gemaakt voor instandhouding, vernieuwbouw en nieuwbouw. 
Het tweede is een zogenaamd deel 2 onderzoek, dit is een uitwerking 
van het globale plan van een scholencomplex naar een voorlopig 
ontwerp. Er wordt dan een voorlopig ontwerp gemaakt voor zowel 
vernieuwbouw als nieuwbouw. 
Voor de scholen in Doorslag is inmiddels het Voorlopig Ontwerp 
gemaakt voor zowel vernieuwbouw als nieuwbouw.  
Het college stelt de raad voor om voor het kindcentrum Doorslag 
volgens vernieuwbouw te realiseren. Het maatschappelijk effect van 
het voorstel is een vitale toekomst bestendige leeromgeving, 
kinderopvanglocatie en sportvoorziening in de woonwijk Doorslag.  
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