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Collegebesluiten van 21 juni 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

Aanwezigen: Frans Backhuijs (gedeeltelijk), Ellie Liebregts, Marieke Schouten, Ellie Eggengoor, Guido Bamberg en John van Engelen 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. Frans Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 14 juni 2022 1. Openbare besluitenlijst van 14 juni 2022 vast te stellen. 

 
 

 Afspraken college 2022-2026 1. de portefeuilleverdeling, conform bijlage, vast te stellen;  
2. het loco-burgemeesterschap vast te stellen:   
- Marieke Schouten: 1e loco-burgemeester  
- Ellie Eggengoor: 2e loco-burgemeester  
- Guido Bamberg: 3e loco-burgemeester  
- John van Engelen: 4e loco-burgemeester  
3. de onderlinge vervanging van wethouders vast te stellen;  
4. de vertegenwoordiging in de besturen van de verschillende 
verbonden partijen, conform bijlage, vast te stellen;  
5. de raad hierover per brief te informeren;  
6. aan de Raad de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van 
WIL en Recreatieschap Stichtse Groenlanden ter besluitvorming voor te 
leggen.   

 

Op 21 juni 2022 heeft het constituerend beraad van het nieuwe 
college plaatsgevonden. Hierbij zijn afspraken gemaakt over 
verschillende onderwerpen, zoals het loco-burgemeesterschap, de 
onderlinge vervanging en vertegenwoordiging in besturen van 
verbonden partijen.  

 Informatieve brieven aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brief aan de gemeenteraad te sturen: 
- Regionale ontwikkelingen in de U10 
- Besluitvorming in het BO Leefomgeving 
- Toelichting naar aanleiding van uitzending Argos over gebruik DPS 
matrix 
- Meicirculaire gemeentefonds 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de regionale 
ontwikkelingen in de U10. In de brief worden de belangrijkste 
onderwerpen van de bestuurstafels van 22 juni toegelicht. Daarnaast 
wordt de raad geïnformeerd over de besluitvorming in het 
bestuurlijk overleg leefomgeving. Ook ontvangt de raad een 
toelichting naar aanleiding van de uitzending van Argos over het 
gebruik van de DPS matrix. Tot slot wordt de raad geïnformeerd 
over de meicirculaire en de gevolgen hiervan voor het 
meerjarenperspectief.  

 

2. Marieke Schouten 

 Verlenging 'pas op de plaats' 1. De pas op de plaats voor woningbouwinitiatieven te verlengen tot 1 
januari 2023. 
2. De raad hierover met een brief te informeren. 

 

Het college heeft de ‘pas op de plaats’ verlengd tot 1 januari 2023 
en de lijst met woningbouwinitiatieven die doorgang kunnen vinden 
opnieuw vastgesteld. In december 2021 had het college besloten om 
een pas op de plaats te maken tot 1 juli 2022. De initiatieven die nu 
doorgaan hebben betrekking op ca 4.626 woningen op 53 locaties. 
De gemeenteraad en betrokkenen partijen worden met een brief op 
de hoogte gesteld.  

 

 


