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14-1-2019
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0750296

De openbare
besluitenlijst van 8
januari 2019

1. De openbare besluitenlijst van 8 januari
2019 vast te stellen in de vergadering van
14 januari 2019.

2.1

0744927

Werk en Inkomen
Lekstroom: kaderbrief
2020

1. ten aanzien van de kaderbrief 2020 van
WIL een zienswijze kenbaar te maken met :
a. als kernpunt dat de raad zich kan vinden
in de kaderbrief;
b. als aandachtspunt dat de begroting 2020
passages moet bevatten over de verdeling
van het Participatiebudget over de
gemeenten naar rato van de inbreng van
middelen;
c. als aandachtspunt dat de kaderbrief de
volgende keer voorzien moet zijn van een
begroting.

2.2

0749791

Nota Grondprijzen
2019

1. De nota grondprijzen 2019 vast te
stellen.
2. De grondprijzen met terugwerkende
kracht toe te passen met ingang van 1
januari 2019.

3.1

0748327

Bouwstenen Ruimtelijk 1. De volgende analyses als bouwstenen te
Economisch Perspectief hanteren voor de toekomstige regionale
en Programma U10
ruimtelijke programmering, waarin naast
wonen en economie ook de energietransitie,
landschap en mobiliteit een plek krijgen:
• het Site rapport over Woningbouwlocaties;
• het rapport van de vereniging
Deltametropool over knooppunt
ontwikkeling;
• het rapport van Rienstra over Economisch
Beeld en Werklocaties;
• het rapport van Generation Energy en
Quintel over huidig en toekomstig
energieverbruik.

2. W. Eggengoor

3. A.J. Adriani

16-1-2019 16:23

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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2. De raad hierover te informeren met
bijgevoegde brief
3.2

0750174

wijziging verordening
OZB 2019

de raad voorstellen:
1. De verordening onroerendezaakbelastingen 2019 te wijzigen middels
vaststelling van bijgaande
wijzigingsverordening.
2. De verordening, bedoeld in beslispunt 1,
met terugwerkende kracht tot 1 januari
2019 in werking te laten treden.

3.3

0750404

Vestiging
voorkeursrecht City
Nieuwegein

1. De passage over de zienswijze in het
raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht
gebied City Nieuwegein aan te passen.

4.1

0746010

ontwerp Kadernota
2020 RUD Utrecht

De raad voor te stellen om:
1. Op deze ontwerp Kadernota 2020 RUD
Utrecht de zienswijze in te dienen waarbij
de RUD Utrecht gevraagd wordt in de
Programmabegroting 2020 RUD Utrecht
meer helderheid te geven over de in de
ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht
geschetste ontwikkelingen en de daarbij
behorende kosten.
2. Het extra budget van € 7.000 vanwege
deze ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht
te verwerken in de Kadernota 2020
Nieuwegein.

4.2

0750047

Boombeschermingsplan 1. Het ‘Eindverslag ter beantwoording van
Nieuwegein 2019
de ingediende reacties op het concept
Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019’
vast te stellen, met als belangrijkste
voorstellen tot wijziging:
- de mogelijkheid om als inwoner wettelijk
toegestane bestrijdingsmiddelen te
gebruiken in de openbare ruimte is komen
te vervallen;
- In geval van overlast door schaduw
worden 2 punten gegeven als de boom
wintergroen is of een dichte kroon heeft;
- Als het verschil tussen de boomwaarde en
het verwijderingsbelang erg klein is én het
een monumentale boom betreft, dan
worden de punten opnieuw bepaald door
een externe deskundige.
2. Het Boombeschermingsplan Nieuwegein
2019 vast te stellen met als belangrijkste
wijzigingen:
- Een aangepast afwegingskader dat in
overleg met inwoners en belanghebbenden
tot stand is gekomen;
- Een verbeterde opbouw en leesbaarheid

4. M. Schouten

16-1-2019 16:23

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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van het document;
- De wijzigingen als gevolg van het
vastgestelde Eindverslag.
4.3

0751303

Informeren raad over 1. Het Memorandum ‘Financiën, governance
onderzoek bij Movactor & organisatie’ van Hordijk & Hordijk ter
door Hordijk & Hordijk beschikking te stellen aan de gemeenteraad
van Nieuwegein
2. Vaststellen van de aanbiedingsbrief aan
de raad, met daarin een duiding van de
onderzoeksrapportage naar verleden en
toekomst.

5.1

0748820

Fit20 in het Individueel 1. Onder voorbehoud van overeenstemming
Keuzebudget
in het lokaal georganiseerd overleg (GO) de
helft van een Fit20 abonnement toe te
voegen als bestedingsdoel in het Individueel
Keuzebudget (IKB), met de afspraak dat
medewerkers in een lagere schaal en
belastingtarief een lager bedrag betalen en
daarmee minder IKB fiscaal uitruilen.
2. Opdracht te geven aan de
salarisadministratie jaarlijks een berekening
te maken voor de hoogte van de fiscale
uitruil, op basis van de belastingtarieven en
de factuur van de Fit20, en daarop de
desbetreffende bedragen aan te passen.
3. Hiervoor het Besluit tot wijziging van de
Aanvullende regeling IKB gemeente
Nieuwegein (wijzigingsbesluit) vast te
stellen.
4. Het wijzigingsbesluit met terugwerkende
kracht met ingang van 1 januari 2019 in
werking te laten treden.

5.2

0749128

Beantwoording artikel
42 Brief van de SP
inzake de aanrijtijden
van ambulances

5.3

0749872

Zienswijze op de
1. De raad voor te stellen ten aanzien van
kaderbrief 2020 van de de kaderbrief 2020 een zienswijze kenbaar
GGD-rU
te maken waarin wordt opgeroepen om
nieuwe mogelijkheden voor financiële
rapportage te verkennen in aanloop naar de
ontwerpbegroting 2020 en kadernota
2021.Daarnaast wordt aandacht gevraagd
voor tijdige en transparante communicatie
over eventuele financiële consequenties van
het ombuigingsplan en het verloop van het
digitaal dossier (GGiD) voor de gemeenten.

5. J. Kuiper

16-1-2019 16:23

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. De artikel 42 brief te beantwoorden met
de inhoud dat gebleken is dat de
aanrijtijden van de ambulances de norm
niet overschrijden en dat het college
daarom geen aanleiding ziet nadere actie te
ondernemen. Een en ander overeenkomstig
bijgaande brief.
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6. J.R.J. van Engelen
6.1

16-1-2019 16:23

0742511

Subsidie DE KOM 2019 1. Stichting DE KOM, Stadstheater en
Kunstencentrum voor het jaar 2019 een
subsidie te verlenen van € 2.997.300.
2. De raad als reactie op amendement
2017-304 schriftelijk te melden dat
verlening van een aanvullende subsidie van
€ 100.000 aan Stichting DE KOM,
Stadstheater en Kunstencentrum voor de
periode 2018 – 2018 niet meer aan de orde
is.

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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