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Collegebesluiten van 14 juni 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. F.T.J.M. Backhuijs 

 Informatieve brieven aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brieven te versturen aan de 
gemeenteraad: 
a. 1e kwartaalrapportage WIL  
b. Samenwerking beschermd wonen tussen 16 Utrechtse 
gemeenten in 2023 en 2024 
c. Kindcentrum Doorslag 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de eerste kwartaalrapportage van 
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). In deze kwartaalrapportages rapporteert 
WIL over de prestaties op de programma’s in de afgelopen periode en ook op 
de bedrijfsvoering. De raad wordt ook geïnformeerd over het regioplan 
Beschermd Wonen 2023-2024, gericht op verdere samenwerking tussen 16 
Utrechtse gemeenten op het gebied van Beschermd Wonen. Tot slot wordt de 
raad geïnformeerd over de plek van het verkeer en parkeren in de wijk 
Doorslag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verkeersmaatregelen 
rondom het kindcentrum Doorslag en de wijkbrede verkeersaanpak in 
Doorslag. 

 

 Commissie bezwaarschriften benoeming leden 
en secretaris 

1. Mevrouw M.W. Engelen en de heer T. Verstege te benoemen 
als lid van de commissie bezwaarschriften per 1 juli 2022 
2. Mevrouw N. van Honk te benoemen als lid van de commissie 
bezwaarschriften per 1 januari 2023 
3. Mevrouw B. Peker te benoemen als secretaris met 
terugwerkende kracht vanaf 17 mei 2021 
4. Mevrouw C. Adema te benoemen als secretaris met 
terugwerkende kracht vanaf 21 februari 2022 
5. Mevrouw M. van den Kommer met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2022 te benoemen als plaatsvervangend 
voorzitter en her te benoemen als lid en plaatsvervangend 
voorzitter voor de periode van 4 jaar vanaf 1 januari 2023 
6. Aan het afdelingshoofd Communicatie en Juridische Zaken 
mandaat te verlenen voor het benoemen van de secretarissen 
van de commissie bezwaarschriften.  
7. het Besluit tot wijziging van de Mandaatregeling gemeente 
Nieuwegein 2019 vast te stellen. 

 

In verband met het komend vertrek van 3 commissieleden zijn er nieuwe 
leden aangetrokken. Daarnaast heeft 1 van de vertrekkende leden de rol als 
plaatsvervangend voorzitter. Wegens vertrek van een secretaris is een nieuw 
personeelslid aangenomen. Ook is er wegens zwangerschapsverlof van een 
collega een tijdelijk een extra personeelslid aangetrokken.  

 Jaarverslag toezicht en handhaving Wet 
kinderopvang 2021 

1. Het jaarverslag toezicht en handhaving Wet kinderopvang 
2021 vast te stellen; 
2. Het verslag aan de raad aan te bieden. 

 

Jaarlijks is het college verplicht om voor 1 juli verantwoording af te leggen 
over de uitvoering van toezicht en handhaving kinderopvang aan de Inspectie 
van het Onderwijs. Ten behoeve van de horizontale verantwoording wordt het 
jaarverslag kinderopvang aan de gemeenteraad gestuurd. Uit het jaarverslag 
kan worden geconcludeerd dat in Nieuwegein verantwoorde kinderopvang 
wordt aangeboden. 

3. A.J. Adriani 

 Aanpassing prijsgrens opkoopbescherming 1. De prijsgrens opkoopbescherming per 1 juli 2022 te verhogen 
naar € 487.000,-- WOZ waarde 
2. Hierover de raad te informeren met bijgevoegde brief. 

Per mei is de opkoopbescherming van kracht. Bij de besluitvorming in de 
gemeenteraad is besloten de prijsverhogingen in de gemeente Utrecht te 
volgen en mee te gaan met de indexering per 1 juli a.s. De gemeente Utrecht 
heeft inmiddels besloten de prijsgrens te verhogen naar € 487.000,-- WOZ 
waarde per 1 juli. Het college heeft ingestemd met deze verhoging. 



       

 

15-6-2022 19:07 
 

 

Voorbereid door Kuijf-Beuker, Anouk 
 

 

Pagina 1 van 1 
 

 

       

 Aanvraag verhuurvergunning 
opkoopbescherming Aalscholver 13 en 
wijziging mandaatregeling gemeente 
Nieuwegein 2019 

1. Een vergunning te verstrekken aan de aanvrager om de 
woning Aalscholver 13 te verhuren. 
2. Aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijk Domein en de 
teamleider van het Ruimtelijk Domein mandaat te verlenen om 
vergunning te verlenen voor het verhuren van woningen. 
3. Hiervoor het Besluit tot wijziging van de Mandaatregeling 
gemeente Nieuwegein 2019 vast te stellen. 

 

Het college heeft toestemming verleend om de woning Aalscholver 13 te 
mogen verhuren. Verhuur van koopwoningen is in het kader van de 
opkoopbescherming alleen toegestaan met een vergunning. Met de wijziging 
van de mandaatregeling wordt geregeld dat de afgifte van vergunningen niet 
door het college hoeft te geschieden maar ambtelijk kan worden afgehandeld. 

 Intentieovereenkomst Wereldhave Ambitieplan 
Binnenstad 

1. Nadere afspraken te maken met Wereldhave t.b.v. de 
doorontwikkeling van het kernwinkelgebied als onderdeel van de 
City ontwikkeling; 
2. Hiervoor een intentieovereenkomst met Wereldhave aan te 
gaan. 
 
Beslispunt burgemeester: 
3. Aan wethouder Adriani mandaat te verlenen voor het 
onderteken van deze intentieovereenkomst. 
 
 

 

Wereldhave en de gemeente zien een gezamenlijke opgave om de binnenstad 
van Nieuwegein succesvol en aantrekkelijk te houden. Partijen hebben met 
elkaar procesafspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijk gedragen 
visie en plan. De voorliggende intentieovereenkomst moet hiervoor de basis 
gaan bieden om zo te komen tot een toekomstbestendige binnenstad. 

 

 


