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Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer
vergadering
(Zaak)
(Zaak)
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(Dag)

Voorstel (Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

5-2-2019
1. F.T.J.M. Backhuijs

6-2-2019 10:19

1.1

0753824

De openbare en niet
openbare besluitenlijst 29
januari 2019

1. De openbare en niet openbare
besluitenlijst van 29 januari 2019 vast te
stellen in de vergadering van 5 februari
2019.
2. Op de niet openbare besluitenlijst
geheimhouding op de leggen conform de
beslispunten in zaak(nummers)
(752381/752386/752430/751798/750926).

1.3

0753263

Verlenging strategisch
beleidskader ‘Beleidsnota
omgevingsrecht 2015-2018’

1. Het instemmen met de verlenging van
het strategisch beleidskader
Omgevingsrecht tot en met de
ingangsdatum van de Omgevingswet.
2.
De raad hierover schriftelijk te
informeren.

1.2

0746262

Aanpak Nypels

1. In de Aanpak Nypels te doen wat nodig
is, en af te wijken van bestaande
beleidsregels en afspraken, als dat nodig
is voor het bereiken van de doelen van de
Aanpak Nypels;
2. De projectleider te machtigen tot het
nemen van besluiten in de afweging van
wat nodig is, gehoord de leden van de
stuurgroep; en,
3. Het jaarplan Aanpak Nypels 2019 uit te
voeren.

1.4

0753535

beantwoording artikel 42 brief
over schade en aangiftes
Fokkesteeg
Nieuwjaarsochtend

1. De artikel 42 brief van Groep Verdam te
beantwoorden met de inhoud dat
aangiftes betreffende schades in
Fokkesteeg tijdens de afgelopen
jaarwisseling op een administratieve
manier zijn afgehandeld.

1.5

0753545

beantwoording artikel 42 brief 1. De artikel 42 brief van Ieders Belang te
over overlast en vernielingen beantwoorden met de inhoud dat de
wijk Fokkesteeg
overlast en vernielingen in de wijk
Fokkesteeg tijdens en rondom de
jaarwisseling voor gevoelens van
onveiligheid en overlast hebben gezorgd
bij inwoners van de wijk.

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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2. W. Eggengoor
2.2

0753070

Voorontwerpbestemmingsplan 1. In te stemmen met het
Zuidoostelijke stadsrand.
voorontwerpbestemmingsplan
Zuidoostelijke stadsrand, waarbij:
- de uitbreiding van bedrijvenpark Het
Klooster in deelgebied 4 door een buffer
van 50 m aan te houden (gerekend vanaf
het Amsterdam-Rijnkanaal), rekening
houdend met de kernkwaliteiten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.
- archeologisch onderzoek is gestart en
een ontheffing van de provincie Utrecht
van de Wet natuurbescherming al is
verkregen.
- voor de Linielanding de maximale
oppervlakte aan m² voor horeca in het
bestaande gebouw is geschrapt.
- zoveel als mogelijk aangesloten is op de
regeling bij de andere (agrarische)
bedrijven op het Eiland van Schalkwijk.
2. Hiervoor de inspraakprocedure en het
vooroverleg te starten.

2.1

0748940

Aanbesteding beschermd
wonen/maatschappelijke
opvang en daklozenopvang
U16

Beslispunten college:
1. De basisovereenkomst beschermd
Wonen, maatschappelijk opvang en
daklozenopvang vast te stellen, waarmee
de U16-gemeenten invulling geven aan de
ambities zoals vastgesteld in de Regionale
Koers maatschappelijke opvang en
beschermd wonen U16.
2. De gemeente Utrecht, vanuit haar
centrumgemeentetaak, in het kader van
maatschappelijke opvang en beschermd
wonen overeenkomsten aan te laten gaan
met aanbieders, voor minimaal de periode
2020 tot en met 2022.
3. De regionale stuurgroep MO/BW U16
opdracht te geven om in
overeenstemming met de U16 MOBW
Governance een convenant op te stellen
waarin onder andere de overdracht van de
verantwoordelijkheden naar de
regiogemeenten is uitgewerkt.
Beslispunt burgemeester:
4.
Aan wethouder van Ooijen
volmacht te verlenen om de
basisovereenkomst Wmo 2015 inkoop
2020, namens de gemeente Nieuwegein,
te ondertekenen.

3. A.J. Adriani

6-2-2019 10:19

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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3.1

0751826

Bestuurlijke
1. De Bestuurlijke
Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst inzake de
Stationsgebied
aanleg van een nieuw OV-knooppunt met
de provincie aan te gaan.
Beslispunt burgemeester:
2. Wethouder A.J. Adriani volmacht te
verlenen de Bestuurlijke
Samenwerkingsovereenkomst te tekenen

3.2

6-2-2019 10:19

0751879

Kredietopeningen diverse
grondexploitaties

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Een krediet te openen van € 6.760.000
in de grondexploitatie Het Klooster voor
Verkeerskundige aanpassingen.
2. Een krediet te openen van € 1.580.000
in de grondexploitatie Het Klooster voor
woonrijpmaken deelgebieden 1+2+3.
3. Een krediet te openen van € 230.000 in
de grondexploitatie Het Klooster voor
Ontgraven waterzones deelgebieden 2+3.
4. Een krediet te openen van € 323.000 in
de grondexploitatie Mooi Rijnhuizen voor
de brug bij Fort Jutphaas.
5. Een krediet te openen van € 556.000 in
de grondexploitatie Lekboulevard Hoog
Zandveld voor de realisatie
Lotusplantsoen.
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