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Collegebesluiten van 7 juni 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 Informatieve brief aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brief te versturen aan de 
gemeenteraad: 
- Afhandeling motie M244 Huisvesting scouting Jan van Hoof 
Jutphaas 

 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afhandeling motie M244 over 
de huisvesting scouting Jan van Hoof Jutphaas.  

 De openbare besluitenlijst van 31 mei 2022 1. Openbare besluitenlijst van 31 mei 2022 vast te stellen. 

 
 

 Verslag kernindicatoren Archief KPI's over 2021 
Verslag over 2021 van de gemeentearchivaris 

1. Het Verslag kernindicatoren Archief Kpi's over 2021 vast te 
stellen. 
2. Het Jaarverslag over 2021 van de gemeentearchivaris aan 
burgemeester en wethouders van Nieuwegein vast te stellen. 
3. De raad hierover middels een brief te informeren. 

Op grond van art. 15 van de Informatieverordening gemeente Nieuwegein 
2015 biedt de gemeentearchivaris het Jaarverslag aan over 2021 inzake het 
beheer van de archiefbewaarplaats alsook over het toezicht op het beheer van 
de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 
Het verslag over 2021 is bestemd voor het college van burgemeester en 
wethouders dat is belast met de zorg (bestuurlijke verantwoordelijkheid) voor 
de naleving van de Archiefwet 1995. Het verslag wordt samen met het Verslag 
kernindicatoren Archief KPI 2021 gepresenteerd als horizontale, 
intrabestuurlijke verantwoording van het college aan de raad zoals 
voorgeschreven in art. 9 van de Informatieverordening gemeente Nieuwegein 
2015. Eenmaal vastgesteld en gepubliceerd worden deze twee 
informatiebronnen door Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht 
gehanteerd bij de uitoefening van het verticale, interbestuurlijke toezicht 
(IBT). 

 

2. W. Eggengoor 

 Kredietopeningen diverse grondexploitaties voorjaar 
2022 

1. Kredieten te openen van € 3.805.249 voor Plan- en VAT 
kosten in diverse grondexploitaties bestaande uit: 
a. Het Klooster (€ 729.870) 
b. Lekboulevard-Hoogzandveld (€ 163.916) 
c. Blokhoeve (€ 197.398) 
d. Juko terrein (€ 29.376) 
e. Deventerschans (€ 106.506) 
f. Wiersdijk (€ 23.501) 
g. City (€ 2.415.296) 
h. Altrecht locatie (€ 71.736) 
i. Kindcentrum Vreeswijk (€ 15.150) 
j. Politiebureau Hoog-Zandveld (€ 52.500) 
 
2. Kredieten te openen van € 1.270.000 in de onlangs 
vastgestelde grondexploitatie Mondriaanlaan bestaande uit: 
a. Verwerving (€ 1.250.000) 
b. Plankosten (€ 20.000) 
 

Binnenkort wordt er voor diverse grondexploitaties gestart met 
werkzaamheden ter uitvoering van de grondexploitaties. Daarvoor worden nu 
de kredieten geopend.  
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3. Kredieten te openen van € 2.073.000 in de grondexploitatie 
City bestaande uit: 
a. Sloop Hypotheker en Luifelstede (€ 451.000) 
b. Tijdelijke maatregelen (€ 458.000) 
c. Aanlanding Weverbrug (€ 242.000) 
d. Rosarium (€ 358.000) 
e. Woonrijp maken HN-locatie (€ 184.000) 
f. Bouwrijp maken Doorslagzone (€ 280.000) 
g. Kunstwerk verlichting doorslagzone (€ 100.000) 

 

3. A.J. Adriani 

 Afspraken inflatie Aan de raad voor te stellen:  
1. Een budget van € 530.000 beschikbaar te stellen aan het 
college van B&W zodat zij aanbestedingen kan gunnen ten 
behoeve van de realisatie van 7 projecten boven het 
vastgestelde krediet als gevolg van inflatie en hieruit 
voortvloeiende prijsstijgingen, onder de voorwaarde dat de 
optelsom van de hogere kapitaallasten maximaal   € 530.000 
bedraagt; 
 
2. De inhoudelijke kaders leidend te laten zijn voor de 
jaarlijkse budgetten, te accepteren dat dit leidt tot een 
overschrijding van uitgaven in de wetenschap dat dit ook leidt 
tot compensatie vanuit het rijk, en de financiële effecten van 
zowel de uitgaven als de inkomsten te verwerken in 
bestuurlijke rapportages; 

 

De gemeente Nieuwegein heeft ook te maken met de gevolgen van de hoge 
inflatie wereldwijd. Omdat dit een flinke impact heeft op de gemeentelijke 
financiën en het budgetrecht van de gemeenteraad raakt wil het college 
nadere afspraken maken met de gemeenteraad over hoe hiermee om te gaan 
en daarbij zoveel mogelijk voorkomen dat werkzaamheden en projecten stil 
komen te liggen. 

 Realisatie tijdelijke Aldi op Blokhoeve 1. Een tijdelijke Aldi op Blokhoeve te realiseren voor een 
termijn van maximaal 5 jaar;  
2. Hiervoor een huurovereenkomst aan te gaan met Aldi 
Vastgoed BV;  
3. De raad over dit initiatief te informeren.  

 

Het college heeft besloten mee te werken aan de realisatie van een tijdelijke 
Aldi aan de oostzijde van het parkeerterrein Blokhoeve. 
Hiertoe zal een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Aldi zal 
een aanvraag omgevingsvergunning indienen. 

6. J.R.J. van Engelen 

 Vaststelling subsidie bibliotheek 2021 1. De jaarlijkse subsidie 2021 voor activiteiten op het gebied 
van bibliotheekwerk overeenkomstig de verlening vast te 
stellen op € 1.596.600,00. 
2. De incidentele subsidie 2021 voor Taalbrigade@work vast te 
stellen op € 10.000,00. 
3. De jaarlijkse subsidie 2021 voor de huur van de 
bibliotheekruimte vast te stellen op € 384.006,00.  

 

De gemeente Nieuwegein subsidieert de Stichting Bibliotheek Nieuwegein voor 
de uitvoering van het bibliotheekwerk in Nieuwegein. Ook ontvangt zij een 
subsidie voor de huur van de tweede verdieping in het Stadshuis. Naar 
aanleiding van haar inhoudelijke en financiële rapportage 2021 en de 
verantwoording van de incidentele subsidie voor Taalbrigade@work, stellen wij 
voor om de totale subsidie conform verlening vast te stellen op € 
1.990.606,00.  

 

 


