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Collegebesluiten van 5 april 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 1. Het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 
vast te stellen, waarbij de werkzaamheden omtrent de 
coronamaatregelen stap voor stap worden afgebouwd.  
2. De raad en provincie (IBT) hierover schriftelijk te 
informeren. 

 

Op grond van wettelijke plichten en landelijke kwaliteitseisen die aan 
de gemeente worden gesteld heeft het college van burgemeester en 
wethouders het uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 
vastgesteld. Hierin is aangegeven hoe het college dit jaar uitvoering 
geeft aan de taken toezicht en handhaving op het gebied van de 
fysieke leefomgeving (bouwen, brandveilig gebruik, milieu, ruimtelijke 
ordening, slopen, drank en horeca, openbare ruimte, openbare orde en 
veiligheid). Binnenkort volgt het Uitvoeringsprogramma VTH taken 
2022 en Jaarverslag Omgevingsrecht 2022. De raad en provincie (IBT) 
worden schriftelijk over het uitvoeringsprogramma geïnformeerd. 

 

 De openbare besluitenlijst van 29 maart 2022 

 
1. Openbare besluitenlijst van 29 maart 2022 vast te stellen.  

 Beantwoording schriftelijke vragen over de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne en de financiële en 
maatschappelijke afwikkeling hiervan te beantwoorden door 
middel van bijgaande brief. 
2. De schriftelijke vragen van D66 over de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne te beantwoorden door middel van 
bijgaande brief. 
3. De schriftelijke vragen van Lokale Vernieuwing over de 
invasie van Rusland in de Oekraïne te beantwoorden door 
middel van bijgaande brief. 

 

Groep Verdam heeft schriftelijke vragen gesteld over de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne en de financiële en maatschappelijke 
afwikkeling hiervan. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Lokale Vernieuwing heeft 
vragen gesteld over de invasie van Rusland in de Oekraïne. De vragen 
worden in drie aparte brieven bij dit besluit beantwoord.  

 VRU Begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en 
jaarrekening 2021 

Aan de raad voor te stellen: 
1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU), met de strekking dat de 
gemeente Nieuwegein instemt met de jaarstukken 2021, 
geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023. 

De VRU sluit 2021 af met een positief resultaat voor bestemming van € 
3.102.000. Dit is circa 3,0% van de begroting. Voorgesteld wordt om 
een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de 
deelnemende gemeenten (€ 2.320.000) en alleen een storting in de 
ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten (€ 
170.000)  en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering 
van de huidige taakuitvoering (€ 612.000). 
De gemeenteraad heeft op 27 januari 2022 besloten een zienswijze in 
te dienen bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU), met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de 
kadernota 2023. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op deze 
kadernota. 
De jaarstukken sluiten aan bij het gevoerde beleid. De geactualiseerde 
begroting 2022 van de VRU bouwt voort op de vastgestelde begroting 
2022 VRU waarbij de gemeentelijke bijdrage voor 2023 af neemt ten 
opzichte van de Kadernota 2023. 
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Op basis hiervan wordt aan de raad voorgesteld om een zienswijze bij 
het dagelijks bestuur van de VRU in te dienen, met de strekking dat de 
gemeente Nieuwegein instemt met de hierboven genoemde stukken. 

 

3. A.J. Adriani 

 Financiële vergoeding winkeliers versplein City 1. Het bieden van een financiële tegemoetkoming aan 
winkeliers aan het Versplein City;  
2. Snel over te gaan tot uitkering van de financiële 
tegemoetkoming 
 

 

Winkeliers aan het Versplein, CityPlaza West, worden al enige tijd 
bovenmatig getroffen door de werkzaamheden voor City en de tram. 
Op dit moment, en nog enkele maanden langer, is de overlast op z’n 
zwaarst, waardoor bezoekersstromen sterk afnemen. Gemeente en 
Provincie Utrecht willen deze winkeliers tegemoetkomen om de overlast 
die zij hiervan hebben, en hebben gehad, te verzachten.  

 

 Vaststelling Uitwerkingsplan Middenblok en gunningsbeslissing 
tender Middenblok, Hoogzandveld 

1. Het uitwerkingsplan Middenblok, om maximaal 50 
woningen en 240 m² aan maatschappelijke voorzieningen 
mogelijk te maken,  ongewijzigd t.o.v. het 
ontwerpuitwerkingsplan vast te stellen.  
2. De ontwikkeling van het Middenblok te gunnen aan de 
winnaar van de tender.   
3. De gemeenteraad hierover te informeren.   
4. Geheimhouding op te leggen voor bijlagen 3 “Einduitslag 
tenderprocedure Middenblok“ en 4 “Plan van Trebbe“ totdat 
de bezwaartermijn is verstreken.  

Het college heeft ingestemd met het uitwerkingsplan Middenblok in de 
wijk Hoogzandveld. Deze ontwikkeling betreft de realisatie van 
maximaal 50 woningen en 240m² aan maatschappelijke voorzieningen. 
Het uitwerkingsplan zal na vaststelling door het college 6 weken ter 
inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden beroep kunnen 
instellen bij de Raad van State.  
 
Het college heeft het besluit van de selectiecommissie voor de tender 
Middenblok bekrachtigd en daarmee de ontwikkeling te gunnen aan de 
winnaar van de tender.  

 

 Zienswijze Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en 
Veilig 2022-2025 Provincie Utrecht 

 

1. De Nieuwegeinse zienswijze op het Ontwerp 
Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022-2025 van de 
provincie Utrecht vast te stellen, met de volgende 
aandachtspunten: 
- Lichthinder 
- Asbest 
- Voorkomen lozing ZZS 
 
2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde brief 

De provincie Utrecht heeft het ontwerp omgevingswetprogramma 
gezond en veilig 2022-2025 ter inzage gelegd. Nieuwegein kan zich 
voor het overgrote deel goed vinden in de visie die de provincie Utrecht 
heeft op gezondheid en veiligheid. We vragen daarom in de opgestelde 
zienswijze slechts extra aandacht op drie punten: 1) lichthinder in de 
bebouwde omgeving; lichthinder binnen de bebouwde omgeving heeft 
gevolgen voor de gezondheid van de mens. We vragen de provincie 
aandacht te hebben voor lichthinder in de bebouwde omgeving en 
gemeenten bij vragen over lichthinder te adviseren. 2) sanering van 
asbestgevels; de provincie heeft in het programma een alinea over 
asbestdaken opgenomen. Sanering van asbestgevels is ook belangrijk 
voor de gezondheid van  inwoners, wij vragen daarom dit op te nemen. 
3) voorkomen van 
lozing van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS); in het 
omgevingswetprogramma wordt terecht genoemd dat het nodig is de 
aanwezigheid, het gebruik, de afvoer en verwerking van ZZS te 
inventariseren. Wij vragen aandacht voor het voorkomen van 
vrijkomen van ZZS bij de bron. We vragen de provincie hierin richting 
het Rijk en de omgevingsdiensten een faciliterende rol in te nemen. 
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4. M. Schouten 

 Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht – Nieuwegein 
2022 

1. De nieuwe dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht – 
Nieuwegein 2022 aan te gaan met als belangrijkste 
aanvullingen de uitvoering van taken op het gebied van:  
        - bodem, en 
        - gesloten bodemenergiesystemen. 

 

De RUD Utrecht voert voor Nieuwegein de werkzaamheden uit zoals 
vastgelegd in het basistakenpakket VTH-taken. Vanaf 1 januari 2018 
werkt de RUD Utrecht voor haar deelnemers waaronder Nieuwegein 
o.b.v. een producten en dienstencatalogus. Hiervoor wordt voor vier 
jaar een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de RUD Utrecht 
gesloten. Met de uitvoering volgens de producten en dienstencatalogus 
kan binnen het werkgebied van de RUD Utrecht op uniforme wijze en 
daardoor efficiënter worden gewerkt. De DVO 2018-2021 is beëindigd 
en er is een nieuwe DVO afgesloten met een duur van vier jaar. De 
verwachting is dat met ingang van de Omgevingswet een nieuw DVO 
moet worden afgesloten.  

 

6. J.R.J. van Engelen 

 Schriftelijke vragen over belangen Bikepark Utrecht 
(Nedereindseplasgebied) 

1. De schriftelijke vragen van de Groep Verdam over Bikepark 
Utrecht te beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De fractie van Groep Verdam heeft op 10 maart schriftelijk vragen 
gesteld over de mogelijkheden van gemeentelijke ondersteuning voor 
Bikepark Utrecht wat gevestigd is aan de Nedereindse plas. De vragen 
zijn met een brief bij dit besluit beantwoord.  

 

 beantwoording vragen Groep Verdam over kwaliteit 
zwemonderwijs 

1. De schriftelijke vragen van Groep Verdam over de kwaliteit 
van het zwemonderwijs in Nieuwegein te beantwoorden 
middels bijgevoegde brief.  

De fractie van de Groep Verdam heeft vragen gesteld over de kwaliteit 
van de zwemlessen binnen Nieuwegein. Deze vragen zijn met een brief 
bij dit besluit beantwoord. 
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