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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0755046

De openbare
besluitenlijst van 5
februari 2019

1. De openbare besluitenlijst van 5
februari 2019 vast te stellen in de
vergadering van 12 februari 2019.

1.2

0753428

Consultatie Regionale
Veiligheidsstrategie
Midden-Nederland 20192022

1. Aan de raad voor te stellen om in te
stemmen met een positieve reactie op het
concept van de Regionale
Veiligheidsstrategie Midden-Nederland
2019

2.1

0745669

Voortgangsrapportages
grotere ruimtelijke
projecten en
Programma's Betere
Buurten en
Omgevingswet februari
2019

1. De voortgangsrapportages van de
grotere ruimtelijke projecten vast te
stellen en te communiceren met de raad
met bijgevoegde voortgangsrapportages
van de deelgebieden:
- City - portefeuillehouder A.J. Adriani
- Blokhoeve - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- Het Klooster - portefeuillehouder W.
Eggengoor
- Lekboulevard Hoogzandveld portefeuillehouder A.J. Adriani
- Galecopperzoom - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- Rijnhuizen-Parkhout-Zandveld portefeuillehouder A.J. Adriani
- Mooi Rijnhuizen - portefeuillehouder A.J.
Adriani
- De Liesbosch - portefeuillehouder W.
Eggengoor
- Natuurkwartier - portefeuillehouders M.
Schouten en J.R.J. van Engelen
- Programma Betere Buurten portefeuillehouder J. Kuiper
- Programma Omgevingswet portefeuillehouder A.J. Adriani

2.2

0754552

Grondverkoop perceel
bouwgrond

1. Aan Prologis Realty LXIX B.V. een
perceel bouwgrond op bedrijvenpark Het

2. W. Eggengoor
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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bedrijvenpark Het
Klooster (kv B)

Klooster ter grootte van 57.406 m2 te
verkopen
2. Hiervoor bijgevoegde overeenkomst te
sluiten met Prologis Realty LXIX B.V.
Beslispunt Burgemeester
3. Wethouder Ellie Eggengoor te
machtigen de overeenkomst namens de
gemeente te ondertekenen

3. A.J. Adriani
3.2

0753907

Aanvulling woonvisie
2015

1. De concept- Aanvulling Woonvisie 2015
vrij te geven voor inspraak gedurende een
verkorte periode van 2 weken, met als
belangrijkste ambities:
- Binnen het woningbouwprogramma 2030
de ambitie te verhogen van 3500 naar
5000 woningen;
- Streven naar de realisering van 1000
gereguleerde middenhuurwoningen tot
2030, waarvan 600 woningen tot het lage
middenhuur segment behoren;
- De vraag vanuit Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen naar
zelfstandige huisvesting te
accommoderen;
- Transformaties van kantoren dienen een
kwaliteitsniveau met toekomstwaarde te
hebben;
2. De adviesraad Sociaal Domein om
advies te vragen.

4.1

0754581

vaststelling subsidie 2017 De subsidie over het jaar 2017 aan de
MOvactor
stichting MOvactor vast te stellen op €
2.961.223.

4.2

0754833

Grondstoffeninzamelplan:
fase 2 en 3 inclusief
uitkomsten onderzoek
naar voor- en nascheiden
PMD.

4. M. Schouten
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

Aan de raad voor te stellen om:
1) De uitvoering van het
Grondstoffeninzamelplan 2017-2020 voort
te zetten
– waaronder de invoering van Omgekeerd
Inzamelen bij laagbouw;
– met het vooralsnog voortzetten van de
huidige inzameling van PMD via zakken bij
de hoogbouw;
2) De AVU opdracht te geven om de optie
nascheiden PMD uit restafval van
hoogbouw mee te nemen in de
aanbesteding en de kansen te
onderzoeken voor nascheiden van ONF
(Organische Natte Fractie);
3) Het college opdracht te geven een
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maatwerkoplossing te realiseren ten
gunste van de inwoners met luier- en
incontinentiemateriaal en/of medische
afvalstoffen en de kosten hiervan in beeld
te brengen en te verwerken in de
eerstvolgende vaststelling van de
afvalstoffenheffing;
4) Het college opdracht te geven een
voorstel voor de PMD inzameling bij de
hoogbouw voor te leggen zodra de
(on)mogelijkheden binnen de
aanbesteding van de AVU duidelijk zijn;
5) De ondergrondse glas- en
papiercontainers te vervangen voor
ondergrondse bakken, tegelijk met
invoering van Omgekeerd Inzamelen;
6) Hiervoor het investeringskrediet
ondergrondse bakken met een bedrag van
€ 400.000,= te verhogen en het
structurele effect te verwerken in de
begroting 2020;
7) Een extra budget beschikbaar stellen
voor:
a) een campagnematige aanpak van de
communicatie á € 105.000,=;
b) extra inzet van een afvalcoach
gedurende het invoeringstraject á €
85.000,=;
c) de in de raming ontbrekende post
toezicht á € 53.500,=.
5. J. Kuiper
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5.1

0751728

Motie "de rookvrije
generatie"

1. De raad te informeren over de
afhandeling van de motie "de rookvrije
generatie" (M66) door middel van
bijgevoegde brief.
2. Hiermee de motie als afgehandeld te
beschouwen.

5.2

0753312

Verduurzamen
gemeentelijk vastgoed

Aan de Raad voor te stellen om:
1. LED verlichting en isolatie van
appendages aan te brengen voor
gemeentelijk vastgoed met een
grootverbruik aansluiting waarvan wij de
energierekening betalen.
2. LED verlichting en isolatie van
appendages aan te brengen voor
gemeentelijk vastgoed met een
kleinverbruik aansluiting waarvan wij de
energierekening betalen.
3. LED verlichting en isolatie van
appendages aan te brengen voor
gemeentelijk vastgoed waarvan een niet

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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commerciële huurder de energierekening
betaalt.
4. LED verlichting en isolatie van
appendages aan te brengen voor
gemeentelijk vastgoed waarvan een
commerciële huurder de energierekening
betaalt.
5. Benodigd krediet voor beslispunten 1,
2, 3, en 4 beschikbaar te stellen en
kapitaallasten te dekken uit de besparing
op het vastgoedexploitatiebudget.
6. Een beperkte scope vast te stellen:
vastgoedlocaties die we binnen vijf jaar
slopen nemen we niet mee.
7. Een onderzoek te starten naar een
intern duurzaamheidsbudget dat zich vult
met de besparingen voortkomend uit
beslispunten 1 en 2 en toekomstige
duurzame maatregelen en dit te betrekken
bij de kadernota.
5.3

0754615

Inkoop essentiële
functies Jeugd

1. Als onderdeel van de jeugdregio
Lekstroom gezamenlijk met de drie
jeugdregio’s Utrecht, Zuid Oost Utrecht en
Utrecht West de essentiële functies jeugd
aan te besteden met ingangsdatum 1
januari 2020.
2. Dit middels een dialooggerichte
aanbesteding te doen om hiermee
transformatie van de betreffende zorg te
versnellen.

6.1

0678986

Erfgoedvisie 2019 - 2024 Aan de raad voor te stellen om:
1. De Notitie beantwoording inspraak vast
te stellen en de betrokkenen te informeren
waarin de inspraakreacties en
inwonersavond hebben geleid tot enkele
wijzigingen en aanvullingen in de
erfgoedvisie en bijlagen.

6. J.R.J. van Engelen

2. De Erfgoedvisie 2019-2024 Verbinden
met verhalen vast te stellen
a. Met bijbehorende ambities voor erfgoed
in de komende 5 jaar:
• Nieuwegein voldoet aan de uitvoering
van wettelijke taken op het gebied van
archeologie, monumenten,
cultuurlandschap en archieven
• Nieuwegein bekijkt erfgoed in
samenhang met het omliggende landschap
en stimuleert duurzame instandhouding en
herbestemming van cultuurhistorische
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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gebouwen en objecten
• Het erfgoed van gemeente Nieuwegein
is (digitaal) toegankelijk, onderhouden en
gedocumenteerd
• Samen met haar partners zet de
gemeente zich actief in om ondernemers,
inwoners en gasten via erfgoed met de
stad te verbinden
• Inwoners en gasten van de stad beleven
het erfgoed van Nieuwegein
b. En gericht op de volgende
erfgoedthema’s:
• Overkoepelend thema: Het delen van
bijzondere verhalen en tradities
• Archeologie: De verborgen geschiedenis
van Romeinen en Swifterbanters
• Handelsroutes over land en water –
unieke infrastructuur
• Handelsroutes over land en water –
kastelen beschermen de handelsroutes
• Handelsroutes over land en water –
historische kernen
• Strategische waterlinies – De Oude en
Nieuwe Hollandse Waterlinie
• Nieuwegein: stad van oude en jonge
architectuur
3. Structureel € 88.000,- beschikbaar te
stellen voor de dekking van personele
kosten en een jaarlijks uitvoeringsbudget
om te voldoen aan wettelijke taken op het
gebied van cultureel erfgoed.
a. de hogere lasten van € 88.000 in de
begroting 2020 ten laste van de
begrotingsruimte te verwerken en verder
via de kadernota ten laste van
b. de incidentele lasten van €68.000 voor
2019 ten laste van de begrotingsruimte te
verwerken.
6.2

14-2-2019 14:17

0752563

Aanpassing
Precariobelasting
verordening 2019 ten
behoeve van vrijstelling
voor evenementen

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

Aan de Raad voor te stellen om:
1. Op grond van het
haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd
naar aanleiding van motie 129 geen
precariobelasting meer te heffen en te
innen voor objecten die in de openbare
ruimte worden geplaatst ten behoeve van
alle evenementen zoals bedoeld in de Apv;
2. De structureel gederfde inkomsten (€
20.000) te dekken vanuit het budget
‘evenementenbeleid’ en dit te effectueren
met een begrotingswijziging;
3. Hiervoor de Verordening tot wijziging
van de Precariobelasting verordening 2019
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vast te stellen;
4. De verordening, bedoeld in beslispunt
3, met terugwerkende kracht tot 1 januari
2019 in werking te laten treden.
6.3

14-2-2019 14:17

0754598

Raadsbrief Taakstelling
Huisvesting
Statushouders 2019

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. De raad te informeren over de stand
van zaken, de oorzaken van de
achterstand in de taakstelling en ons plan
van aanpak bij de huisvesting van
statushouders.
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