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Collegebesluiten van 12 juli 2022 – gemeente Nieuwegein 
  

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. Frans Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 5 juli 2022 1. Openbare besluitenlijst van 5 juli 2022 vast te stellen.  

 Jaarverslag Omgevingsrecht 2021 en Uitvoeringsprogramma 
VTH 2022 

1. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2021 en 
Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen, waarmee 
de uitvoering van de VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving) binnen het Omgevingsrecht in 2021 in beeld 
worden gebracht en de plannen voor 2022 worden 
toegelicht. 
2. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2021 en 
Uitvoeringsprogramma VTH 2022 te verzenden aan de 
interbestuurlijk toezichthouder (Provincie Utrecht). 
3. De gemeenteraad hierover te informeren.  

 

Op grond van wettelijke plichten en landelijke 
kwaliteitseisen die aan de gemeente worden gesteld 
heeft het college van burgemeester en wethouders het 
Jaarverslag Omgevingsrecht 2021 en 
Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vastgesteld. Hierin is 
aangegeven hoe het college uitvoering geeft aan de 
taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op 
het gebied van het omgevingsrecht (bouwen, 
brandveilig gebruik, milieu, ruimtelijke ordening en 
slopen). Ook in 2021 heeft de coronacrisis grote 
invloed gehad op de werkzaamheden voor 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De resultaten 
zijn weergegeven in het Jaarverslag. 

 Informatiebeveiligingsplan 2022-2023 1. Het Informatiebeveiligingsplan 2022-2023 vast te stellen. Nieuwegein is verantwoordelijk voor de beveiliging van 
haar informatie. Inwoners en ondernemers moeten 
erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens bij de 
gemeente en haar ketenpartners in goede handen 
zijn.  
Dit informatiebeveiligingsplan vloeit voort uit het in 
november 2021 vastgestelde strategisch 
informatiebeveiligingsbeleid. In dit plan staan de 
belangrijkste en meest urgente onderwerpen die we 
de komende jaren gaan aanpakken.  

 

 Informatieve brieven aan de gemeenteraad 1. De volgende inforrmatieve brieven aan de gemeenteraad 
te versturen:  
a. Voortgang Transitievisie Warmte  
b. Woondeal regio Utrecht en het Programma Woningbouw 
BZK 
c. Positionering A12 zone  
d. Stand van zaken RES-regio's  

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over  de 
uitvoering van de Transitievisie Warmte, de verdere 
planning, en de samenhang van de Transitievisie 
Warmte met andere trajecten zoals ruimtelijke 
ontwikkelingen, onze verkenning naar nieuwe 
duurzame warmtebronnen en de nieuwe Warmtewet. 
Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de 
woondeal regio Utrecht en het Programma 
Woningbouw BZK. Ook ontvangt de raad een brief 
waarin de positionering in de A12 zone wordt 
toegelicht. Tot slot wordt de raad geïnformeerd over 
de laatste stand van zaken RES-regio's.  

2. Marieke Schouten 

 Duurzame warmtebronnen en initiatief Eneco aquathermie 1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien 
van het gebruik van oppervlaktewater voor de 
verduurzaming van stadsverwarming 

Eneco wil met Nieuwegein in gesprek over een 
initiatief voor een oppervlaktewater warmtebron voor 
de stadswarmte. Verdere verduurzaming van de 
stadswarmte is een belangrijk onderdeel in de recente 
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2. Samen met Eneco het participatieproces en de mogelijke 
invulling hiervan vorm te geven 

samenwerkingsovereenkomst met Eneco en de 
Transitievisie Warmte. Uitkomst van de gesprekken is 
het vastleggen van de processtappen, intenties en 
voorwaarden van beide partijen bij deze ontwikkeling. 

4. Guido Bamberg 

 Vaststelling herziene verleningsbeschikking Santé 2022 1. Voor het jaar 2022 voor Sociaal en Maatschappelijk werk 
in Nieuwegein Santé Partners een subsidie te verlenen van € 
1.599.772. 

 

De gemeente heeft een structurele subsidierelatie met 
Stichting Santé Partners voor uitvoering van publieke 
taken. Stichting Santé Partners heeft subsidie 
aangevraagd voor het uitvoeren van haar 
dienstverlening binnen sociaal en maatschappelijk 
werk in Nieuwegein. Het doel van de activiteiten is het 
bieden van hulp en ondersteuning en toegang bieden 
tot zorg. Nadat in februari 2022 de subsidie voorlopig 
is verleend, heeft Stichting Santé Partners de 
ontbrekende gegevens bij haar aanvraag aangeleverd. 
Deze zijn beoordeeld en daarom kunnen de reguliere 
activiteiten nu in een subsidie verleend worden. Echter 
heeft het college in 2022 Stichting Santé Partners 
gevraagd om extra subsidiabele activiteiten uit te 
voeren, die nog een nadere subsidieverlening vergen. 
Om te voorkomen dat Stichting Santé Partners in 
financiële problemen komt, te lang in 
rechtsonzekerheid verkeerd over haar financiën ten 
aanzien van de reguliere activiteiten en de 
behandeling van het door Stichting Santé Partners 
ingediende bezwaarschrift onnodig veel vertraging 
krijgt, verlenen wij nu voor 2022 de reguliere 
activiteiten in een herziene verleningsbeschikking. 
Nadat de beoordeling van de extra subsidiabele 
activiteiten afgerond is, volgt een definitief besluit op 
de subsidieverlening 2022.  

 Spoedaanvraag herstellen constructiefout Koningin 
Julianaschool 

1. De spoedaanvraag voor het herstellen van de 
constructiefout van basisschool Koningin Julianaschool te 
honoreren.  
2. De kapitaallasten van deze reparatie te verwerken in de 
2e nota technische wijzigingen. 

Bij de locatie Koningin Julianaschool te Galecop is 
herhaaldelijk lekkage van het dak geweest. Omdat 
stichting Fluenta een constructiefout vermoedde, is 
een aanvraag gedaan voor een voorziening 
onderwijshuisvesting op basis van een spoedeisend 
karakter. Omdat eerder dit jaar een gevaarlijke situatie 
was ontstaan heeft Stichting Fluenta een 
noodreparatie uit laten voeren. Uit onafhankelijk 
onderzoek dat in opdracht van de gemeente is 
uitgevoerd, is gebleken dat de onderliggende 
constructie inderdaad de oorzaak is. Bekostiging voor 
herstel van constructiefouten zijn conform de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Nieuwegein 2015 voor rekening van de 
gemeente.  De kapitaallasten bedragen maximaal € 
14.100 en komen ten laste van de begroting. Dit 
wordt verwerkt in de 2e nota Technische Wijzigingen.  

5. John van Engelen 
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 RMN Begroting 2023, Begrotingswijziging 2022 en 
jaarrekening 2021 inclusief informatief deel 

Aan de raad voor te stellen:  
1. Een zienswijze in te dienen op het concept jaarverslag 
2021 van RMN met de strekking dat: 
a. de raad van Nieuwegein onderkent dat er in 2021 voor 
RMN een transitie in gang is gezet nadat het bestuur 
geconcludeerd heeft dat er een andere wijze van aansturing 
noodzakelijk is;  
b. er op de avond voor de stad van 20 januari 2022 is 
kennisgenomen van het verbeterplan ‘Basis op orde’ bij 
RMN; 
c. een verdere verbeterslag wenselijk is in het separaat 
presenteren van de inzamelkosten vanuit RMN en de 
verwerkingskosten vanuit AVU. 
d. de raad van Nieuwegein kennis heeft genomen van het 
jaarverslag 2021 en de verbeteringen die daarin zijn 
doorgevoerd.  
 
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 
van RMN met de strekking dat: 
a. Nieuwegein, instemt met de ontwerpbegroting RMN 2023 
en deze verwerkt in haar eigen begroting.  
b. Nieuwegein uit ziet  naar de verwachte positieve 
inverdieneffecten van de investeringen in de ondergrondse 
containers voor restafval en het mogelijk maken van de 
scheiding van GFT in de gebieden met gestapelde bouw; 
c. het onderscheid tussen verwerkingskosten (van AVU) en 
inzamelkosten (vanuit RMN) nog beter beschreven moeten 
worden in de begroting;            

Nieuwegein is lid van de Gemeenschappelijke Regeling 
RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). RMN is in 
de gemeente Nieuwegein belast met de inzameling 
van het huishoudelijk afval. RMN heeft ons het 
concept jaarverslag 2021 en de ontwerpbegroting 
2023 toegestuurd. Die bieden zicht op beleidsmatige 
en financiële ontwikkelingen. Het college stelt de raad 
voor om op zowel het jaarverslag 2021 RMN en de 
ontwerpbegroting 2023 RMN een zienswijze in te 
dienen. Het jaar 2021 was een om meerdere redenen 
een bewogen jaar voor RMN. Naast Corona is er bij 
RMN een transitie in gang is gezet om de organisatie 
beter klaar te maken voor de toekomst. De RMN 
ontwerpbegroting 2023 kent een forse verhoging die 
meerdere oorzaken kent. De gestegen kosten van de 
inzameling van rest- en GFT afval en hogere 
kapitaalslasten van nieuw te plaatsen ondergrondse 
containers zijn de belangrijkste. 

 AVU Begroting 2023 

 
Aan de raad voor te stellen: 
1.Een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van 
AVU met de strekking dat: 
a.er in het jaarverslag op een heldere wijze inzicht wordt 
gegeven in de hoeveelheden, tarieven en gebruikte 
rekenwijze van de afval-en grondstoffenstromen van de 
gemeente Nieuwegein;  
b.er met genoegen wordt kennis genomen van de 
meevallende resultaten voor de gemeente Nieuwegein; 
c. Nieuwegein, onder voorbehoud van een positieve 
accountantsverklaring, instemt met de vastgestelde 
jaarstukken AVU over 2021. 
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting AVU 
2023 met de strekking dat: 
a.er tot genoegen van de gemeente Nieuwegein nog beter 
inzicht wordt geboden in de ontwerpbegroting dan in 
voorgaande jaren; 
b.de korting op het restafval die het nascheiden van PMD 
oplevert, terugvloeit naar de gemeente Nieuwegein; 
c. gemeente Nieuwegein instemt met de 
ontwerpbegrotingAVU2023 en deze (via de begroting van 
RMN) verwerkt in haar eigen begroting. 

In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling 
RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) zorg voor 
de inzameling van het (huishoudelijk) afval en 
grondstoffen. Vervolgens regelt de 
gemeenschappelijke regeling AVU (Afval Verwijdering 
Utrecht) de contractering van de afvoer en verwerking 
van het huishoudelijk afval en grondstoffen.  
 
De jaarrekening van AVU over 2021 bleek voor 
Nieuwegein positief uit te pakken. Door de onverwacht 
hard gestegen opbrengsten voor oud papier bleef AVU 
ruimschoots binnen budget. 
De ontwerpbegroting van AVU 2023 wordt direct 
overgenomen door RMN die deze in haar eigen 
begroting 2023 heeft verwerkt. Daarom worden de 
begroting van RMN en AVU doorgaans in een 
vergadering behandeld 

 

 Instellen Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein 1. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Gemeentelijke 
monumentencommissie op te heffen; 

Met dit voorstel wordt de nieuwe Commissie 
Omgevingskwaliteit Nieuwegein vormgegeven door de 
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2. De Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein in te 
stellen per 20 juli 2022 waarbij: 
a. Leon Sebregts en René van der Mark benoemd worden 
als lokale experts binnen de Commissie Omgevingskwaliteit 
Nieuwegein voor de periode 20 juli 2022 tot 20 juli 2026; 
b. Anthony Tom, Rob Beeuwkes, Paul Tesser en Jan 
Kamphuis benoemd worden als leden binnen de Commissie 
Omgevingskwaliteit Nieuwegein voor de periode 20 juli 2022 
tot 20 juli 2026; 
c. Wil Kosterman benoemd wordt als voorzitter van de 
Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein; 
3. Hiervoor de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht 
aan te passen; 
4. De gemeenteraad hierover per brief te informeren. 

dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht aan te 
passen en de leden en lokaal experts te benoemen. 
Hiermee worden de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en de Monumentencommissie samengevoegd. 
Hiermee is de gemeente voor wat betreft de 
gemeentelijke adviescommissie voorbereid op de 
invoering van de Omgevingswet.  

 

 


