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Collegebesluiten van 26 april 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 Machtiging PGA-specialist inzage basisregistratie 
persoonsgegevens regiogemeenten Utrecht 

1. Aan het hoofd van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid 
en de PGA-specialist detentie en terugkeer een machtiging te 
verlenen om de basisregistratie personen van de gemeente 
Nieuwegein te raadplegen bij een uitdetentiemelding van een ex-
gedetineerde om de woonplaats van de ex-gedetineerde op 
correctheid te verifiëren.  
2. Aan het hoofd van de afdeling Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid 
de bevoegdheid te verlenen om het mandaat in beslispunt 1 te onder 
mandateren aan een functionaris van TVL die de PGA-specialist 
vervangt in het geval dat de PGA-specialist afwezig is.  
3. Aan de colleges van De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Woerden 
te verzoeken om eenzelfde machtiging als bedoeld in de beslispunten 
1 en 2 te verlenen voor het raadplegen van de onderscheidenlijke 
basisregistraties personen van deze gemeenten.  
4. Het Besluit tot wijziging van de Mandaatregeling gemeente 
Nieuwegein 2019 vast te stellen. 

Gemeenten hebben een wettelijke taak bij het begeleiden van ex-
gedetineerden met de terugkeer in de samenleving. Bij die terugkeer 
hanteren we een persoonsgebonden aanpak (PGA). De functionaris 
die zich bezighoudt met de begeleiding van ex-gedetineerden heet 
PGA-specialist Detentie & Terugkeer. Deze taak voert de PGA-
specialist ook uit voor de gemeenten De Ronde Venen, Houten, 
IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, 
Vijfheerenlanden en Woerden (regiogemeenten) op basis van een 
bestuursovereenkomst. Een van taken die deze functionaris heeft is 
om na te gaan in welke woonplaats een ex-gedetineerde is 
geregistreerd na detentie (BRP-verificatie). De PGA-specialist heeft 
hiervoor formeel een machtiging nodig van het college. Het college 
heeft besloten om de PGA-specialist (en het hoofd van de afdeling 
Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid) deze machtiging te verlenen. 
Het college doet ook een verzoek aan de regiogemeenten om 
eenzelfde machtiging aan de PGA-specialist (en hoofd TVL) te 
verlenen.   
In het geval van afwezigheid van PGA-specialist heeft college 
besloten dat het hoofd van de afdeling TVL bevoegd is om een onder 
machtiging te verlenen aan functionaris binnen TVL om de BRP-
verificatie te doen.  

 

 Schriftelijke vragen GroenLinks en de Unie over 
panden aan de Meerwal  

1. De schriftelijke vragen van GroenLinks en de Unie over panden aan 
de Meerwal in relatie tot mogelijke opvang van vluchtelingen te 
beantwoorden  

De fracties van GroenLinks en de Unie hebben vragen gesteld over 
panden aan de Meerwal in relatie tot mogelijke opvang van 
vluchtelingen. Deze vragen worden in een brief bij dit besluit 
beantwoord.  

 

2. W. Eggengoor 

 Zienswijze WerkwIJSS 2023 1 Aan de raad voor te stellen een zienswijze aan WerkwIJSS af te 
geven met de volgende inhoud: 
a) Wij waardering uitspreken voor het werk van WerkwIJSS 
b) Naast bediening van de primaire doelgroep (Wsw en Nieuw 
Beschut) vraagt de raad aan WerkwIJSS te blijven werken aan 
ontwikkeling van leerwerktrajecten op maat, met passende 
begeleiding op de werkplek voor verschillende doelgroepen binnen de 
Participatiewet. 
c) Wij zien dat de kosten voor de organisatie stijgen door 
verklaarbare oorzaken en vragen hierover te rapporteren in de 
bestuursrapportages. 
d) Wij de noodgedwongen verhuizing van WerkwIJSS zien als een 
kans om de organisatie wendbaar en flexibel te maken, met als 
uitgangspunt: zo klein als mogelijk en zo groot als nodig.  

Per 1 januari 2019 is de uitvoering van de Wsw overgenomen door 
de gemeenten, WIL en een aantal stichtingen. In de stichtingen zijn 
de bedrijfsactiviteiten van PAUW Bedrijven ondergebracht. 
Nieuwegein participeert in één van deze stichtingen, de stichting 
Beschut Werk Lekstroom gevestigd te IJsselstein (WerkwIJSS). In 
deze stichting organiseren de vier betrokken Lekstroomgemeenten 
het beschutte werk voor mensen die daarop zijn aangewezen. 
Conform de statuten (artikel 10.4) moet WerkwIJSS elk jaar uiterlijk 
31 maart hun begroting voor het jaar daarna aanleveren aan 
gemeenten zodat gemeenteraden indien gewenst een Zienswijze 
kunnen afgeven.   
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d) Wij begrijpen dat de effecten van de Oekraïne crisis nog 
onduidelijk zijn. 

 

 Werk en Inkomen Lekstroom: zienswijze op de 
begroting 2023 en reactie op het jaarverslag 2021. 

1. Ten aanzien van de begroting 2023 van WIL een zienswijze 
kenbaar te maken met als kern dat de uitgangspunten en effecten 
zoals opgenomen in de begroting worden onderschreven, maar dat 
tevens aandacht wordt gevraagd voor verbetering van de 
sturingsinformatie ten behoeve van de aanpak van schulden, een 
betere duiding van streefcijfers en nadere informatie over de 
mogelijkheden van bewindvoering.  
2. Het financiële effect van de begroting 2023 van WIL ten opzichte 
van de gemeentebegroting 2023 van Nieuwegein ad € 340.000 
(nadelig) te verwerken in de gemeentebegroting. 
3. Ten aanzien van het jaarverslag 2021 in te stemmen met de 
bijgevoegde reactie, inhoudende dat de raad -alles overwegende- 
tevreden is met de resultaten, doch graag een andere presentatie van 
de jaarcijfers wil en nader geïnformeerd wenst te worden over Bbz. 

 

Begroting 2023:  
Voor het derde opeenvolgende jaar biedt WIL aan de raden van 
Lekstroom een sobere begroting aan. Net als vorig jaar is de nieuw 
aangeboden begroting (2023) grotendeels een continuering van de 
lopende begroting 2022. Wel houdt WIL in deze begroting rekening 
met een lager aantal klanten (1.269 huishoudens, dat zijn 11 
huishoudens minder dan in 2022, p. 32); dit vertaalt zich echter niet 
in lagere uitkeringslasten: de lasten gaan omhoog met €463.000 ten 
opzichte van 2022, dit ten gevolge van de actualisering van de 
gemiddelde prijs per uitkering (zie de financiële paragraaf in dit 
voorstel). 
Deze inrichting van het begrotingsproces, waarbij een basale, doch 
goed gefundeerde begroting 2023, wordt opgevolgd door een 
kaderstellend raadsdebat in het najaar 2022 en een eventuele 
begrotingswijziging eind dit jaar, is geheel in lijn met de procesbrief 
2023 (deze verving de kadernota van WIL) en de positieve reactie 
hierop (zie Zienswijze op begrotingswijziging 2022 en reactie op 
procesbrief 2023). 
 
Jaarverslag 2021 
In het jaarverslag 2021 zien we dat WIL niet op alle gebieden de 
streefcijfers heeft behaald, maar dat is gezien de omstandigheden 
waarbinnen zij opereerde begrijpelijk. 
Financieel heeft WIL goed gepresteerd: er is sprake van een lichte 
onderschrijding (0,4% voor Nieuwegein). 

 

3. A.J. Adriani 

 Tweede wijziging Gemeenschappelijke regeling 2020 
BghU 

1. Aan de raad voor te stellen het college toestemming te geven de 
wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling 2020 van de 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
vast te stellen;  
 
2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad, in te stemmen 
met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.  

De vigerende Gemeenschappelijke regeling (GR) van de 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
(BghU) dient te worden herzien. Het voorliggende voorstel is de 
tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 2020. Veel 
zaken in de regeling zijn nog gekoppeld aan de voorgaande 
samenwerkingsvorm: het openbaar lichaam. In het voorstel is de 
tekst aangepast aan de huidige lichtere samenwerkingsvorm: de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarnaast zorgen wijzigingen in wet- en 
regelgeving ervoor dat de huidige tekst daarop moet worden 
aangepast. In beide gevallen gaat het dus om noodzakelijke 
(technische) aanpassingen. 

 

 Fiscale beleidsnota 2022 Aan de raad voor te stellen:  
1. de fiscale beleidsnota 2022 gemeente Nieuwegein 2022 – 2026 
vast te stellen  

Naar aanleiding van een intern en extern onderzoek naar de mate 
waarop de gemeente Nieuwegein fiscaal in control is. Op basis van 
deze onderzoeken heeft de gemeenteraad onder andere besloten 
elke vier jaar een fiscale beleidsnota te willen vaststellen. Met dit 
voorstel wordt de fiscale beleidsnota 2022 door het college 
aangeboden aan de gemeenteraad.  
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 Zienswijze Ontwerpbegroting BghU 2023 inclusief 
meerjarenperspectief 2024-2026 en jaarstukken 2021 

1. Een zienswijze in te dienen met de strekking dat de gemeente 
Nieuwegein geen opmerkingen heeft bij de ontwerpbegroting BghU 
2023 inclusief meerjarenperspectief 2024-2026.   

De gemeente Nieuwegein neemt deel aan de gemeenschappelijke 
regeling BghU. De BghU verzorgt de heffing en de inning van 
belastingaanslagen voor een aantal Utrechtse gemeenten en het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De gemeenteraden en het 
algemeen bestuur van de Hoogheemraadschap kunnen hun mening 
en hun zienswijze geven over de begroting.  
De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 438.135. 
Van het rekeningresultaat wordt € 275.000 toegevoegd aan de 
algemene reserve ter verbetering van de weerstandscapaciteit en € 
163.315 wordt via resultaatbestemming teruggestort aan de 
deelnemers.   
De gemeentelijke bijdrage voor 2023 is vastgesteld op € 920.000. 
Dat is lager dan in 2022. Dit komt voornamelijk doordat 2022 een 
eenmalig piekjaar is qua implementatielasten (hogere kosten 
bedrijfsvoering).  
Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen bij de BghU 
op de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenperspectief 2024-
2026 van de BghU met de strekking dat de gemeente Nieuwegein 
geen opmerkingen heeft bij deze documenten.  

 

 Vestigen voorkeursrecht ingevolge de Wet 
voorkeursrecht gemeenten ‘Dukatenburg 90-90A’. 

1. Op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) percelen, gelegen in het gebied “Dukatenburg 90-90A”, aan te 
wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg 
van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening met 
nummer 373.21.8022-GPN02 d.d. 1 maart 2022 en op de 
percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen 
percelen, hun grootte alsmede namen van de eigenaren en van de 
rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en 
ander naar de rechtstoestand van de openbare registers van het 
kadaster van (volledig bijgewerkt t/m) 21 februari 2022; 
2. De raad van de gemeente Nieuwegein voor te stellen om de onder 
1 bedoelde percelen op grond van artikel 4 Wvg aan te wijzen als 
gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg 
van toepassing zijn, een en ander conform het bij dit besluit 
behorende raadsvoorstel en het concept raadsbesluit;  
3. De onder 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van 
de toegedachte bestemming “Wonen met aanverwante 
voorzieningen” zeker te stellen; 
4. Ter voorkoming van speculatieve grondaankopen ingevolge artikel 
4:11, onder a en c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen 
toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (voorbereidingsprocedure) 
en op grond van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur, geheimhouding op te leggen met 
betrekking tot het collegevoorstel, toelichting, bijlagen, raadsvoorstel 
en conceptraadsbesluit tot het voorkeursrecht rechtskracht heeft op 
17 maart 2022;   
 
 
 
 
 

De gemeente overweegt een herontwikkeling van het gebied 
“Dukatenburg 90 – 90A” naar de toegedachte bestemming “Wonen 
met aanverwante voorzieningen”. Om de realisatie van de 
toegedachte bestemming zeker te stellen, kan de gemeente het 
instrument van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toepassen, 
waarmee zij haar positie op de grondmarkt verstevigt en een actieve 
en regisserende rol kan spelen bij de invulling van haar plannen in 
het gebied. 



       

 

28-4-2022 15:51 
 

 

Voorbereid door Kuijf-Beuker, Anouk 
 

 

Pagina 1 van 1 
 

 

       

5. Dit besluit te publiceren in Gemeenteblad, in te schrijven in de 
openbare registers alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden 
van de procedurele en materiële rechtsgevolgen van dit besluit in 
kennis te stellen en aan de eisen te voldoen welke artikel 7 lid 1 en 2 
van de Wvg, de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen en 
de Bekendmakingswet stellen, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in 
artikel 6 Wvg ontstaat. 

 

4. M. Schouten 

 RUD Utrecht Ontwerp Programmabegroting 2023, 1e 
begrotingswijziging 2022, jaarstukken 2021 

Aan de raad voor te stellen: 
1. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD 
Utrecht, met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met 
de ontwerp programmabegroting 2023. 

 

De gemeente Nieuwegein maakt sinds 2014 deel uit van de 
omgevingsdienst Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht (2013-
428). De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 
gemeenten en de provincie Utrecht. Het basistakenpakket VTH-taken 
is sinds juli 2014 door Nieuwegein ondergebracht bij de RUD Utrecht.  
 
De RUD Utrecht sluit 2021 af met een positief resultaat voor 
bestemming van € 837.000. Daarnaast zijn in de 1e begrotingswijzing 
2022 onder meer de afspraken van de dienstverleningsovereenkomst 
2022 verwerkt. De RUD Utrecht heeft ten tijde van de ontwerp 
Programmabegroting 2022 een indicatieve raming voor 2022 
gegeven. De RUD Utrecht heeft aangegeven dat de doorrekening van 
kosten plaatsvindt via een begrotingswijziging. 
 
De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 besloten een zienswijze 
in te dienen bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht, met de 
strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de Kadernota 
2023. De Ontwerp Programmabegroting 2023 is gebaseerd op deze 
kadernota. Op basis hiervan wordt aan de raad voorgesteld om een 
zienswijze bij het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht in te dienen, 
met de strekking dat de gemeente Nieuwegein instemt met de 
ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht.  

 

 Tweede herziene verleningsbeschikking 2021 1. Instemmen met tweede herziene verleningsbeschikking Santé 
Partners 2021. 
2. Instemmen met het toekennen van een compensatie op het 
inkoopproduct het Algemeen Maatschappelijke Werk (10a38) met 
terugwerkende kracht voor de periode  
1 januari 2021 tot 1 juli 2021.   

 

Op 16 juni 2021 heeft de gemeente Santé Partners een 
verleningsbeschikking voor het Algemeen Maatschappelijk Werk 
toegezonden. Santé Partners heeft bezwaar gemaakt tegen deze 
beschikking.  
Het bezwaar bestaat uit twee delen;  
- de hoogte van het gehanteerde bedrag per fte;  
- de toegekende periode.  
Het college heeft besloten om  Santé op beide punten (deels) 
tegemoet te komen. Tevens gaan wij mee in de constatering dat 
Santé Partners tussen 1 januari en 1 juli 2021 tegen een te laag 
tarief heeft gedeclareerd op het product AMW/10a38. 
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5. J. Kuiper 

 Raadsbesluit Regenboogagenda Aan de raad voor te stellen:  
1. De Regenboogagenda 2022-2025 - gericht op het verbeteren van 
de positie van de LHBTIQ+-gemeenschap - vast te stellen, met daarin 
volgende speerpunten: 
a) Veiligheid 
b) Voorlichting 
c) Ontmoeting  
d) Zichtbaarheid 
e) Voorbeeldfunctie 

In de vorige raadsperiode zijn twee moties over inclusie/Regenboog-
agenda aangenomen. M11 over positieverbetering van LHBTI’s (31 
mei 2018) en M104 over Nieuwegein inclusief (4 juli 2019).   
M104 is afgerond door onder meer de aanleg van twee 
regenboogzebrapaden in City. Voor wat betreft M11 krijgt de verdere 
afhandeling gestalte in de gevraagde kaderstellende beleidsnotitie 
inclusie. Het hiervoor beschreven proces hebben is verwoord in de 
brief van december 2021 (raadsnummer 2021-528) met daaraan 
toegevoegd de Regenboogagenda (versie 19 april 2022).  
Op verzoek van de raad is op 10 februari 2022 een dialoog gevoerd 
over de Regenboogagenda.  Vanwege de nadrukkelijke wens van de 
raad de Regenboogagenda ter besluitvorming voorgelegd te krijgen, 
wordt dit voorstel gedaan.   

 

6. J.R.J. van Engelen 

 Taallessen Oekraïense vluchtelingen 1 Een NT2 docent in te huren om tweemaal per week passende 
taallessen te verzorgen voor Oekraïense vluchtelingen. 
2 Deze docent in te huren voor de periode van 3 maanden, met een 
mogelijkheid tot verlenging van nog eens 3 maanden. 

  

De Tweede Verdieping heeft aangegeven de grote getalen 
Oekraïense vluchtelingen niet voldoende te kunnen bieden in het 
vrijwillig kader. Daarom hebben zij verzocht professionele taallessen 
te laten verzorgen, zodat de Oekraïense vluchtelingen weten 
wanneer zij terechtkunnen voor lessen en daarnaast de vrijwilligers 
handvatten krijgen om te oefenen met de mensen. Ook het 
vrijwilligershuis is betrokken bij het aantrekken en selecteren en 
begeleiden van vrijwilligers rondom formele taallessen. 

 

 Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet zonnepanelen 
parkeergarage Theater  

Aan de raad voor te stellen om: 
1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 737.000,- voor levering 
en plaatsing van zonnepanelen inclusief hulpconstructie, bestaande 
uit: 
a. kosten hulpconstructie € 492.000,- 
b. levering en plaatsing zonnepanelen € 122.000,- 
c. voorbereiding, advieskosten, projectleiding € 100.000,- 
d. legeskosten € 23.000,- 
2. De jaarlijkse kosten en opbrengsten als gevolg van de 
zonnepanelen te verwerken in de parkeerexploitatie. 

Voor de ontwikkeling van Citypromenade heeft de gemeente met de 
ontwikkelcombinatie NEOO / Koopmans diverse afspraken vastgelegd 
waaronder afspraken over het parkeren. Eén daarvan betreft het 
meewerken aan de realisatie van 27 deelautoplaatsen in de 
parkeergarage Theater. De bijbehorende elektrische deelauto’s 
worden bij voorkeur gevoed met zonne-energie, geleverd door de 
gemeente. Hiertoe worden zonnepanelen, inclusief hulpconstructie, 
geplaatst bovenop het dak van de parkeergarage Theater. De 
hoeveelheid zonne-energie die wordt opgewekt is voldoende om de 
parkeergarage Theater geheel energieneutraal te exploiteren. 

 
 

 


