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1. F.T.J.M. Backhuijs
1.2

0756817

Gemeentelijk stembureau en
locatie Centraal Stemmen
Tellen donderdag 21 maart
2019.

Voor het Experiment Centraal
Stemmen Tellen voor de Provinciale
Staten verkiezingen en
Waterschapsverkiezingen op
donderdag 21 maart 2019
1. een gemeentelijk stembureau in te
stellen;
2. het aantal leden waaronder een
voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter vast te stellen;
3. de ruimte 008 in het Stadshuis als
locatie stemopneming aan te wijzen;
4. de ruimte 116 in het Stadshuis als
locatie zitting gemeentelijk stembureau
aan te wijzen;
5. Hiervoor het Besluit tot aanwijzing
locaties centraal stemmen en het
Besluit tot instelling van het
gemeentelijk stembureau en haar
leden vast te stellen.

1.1

0758437

De openbare en nietopenbare besluitenlijst van
26 februari 2019

1. De openbare en niet-openbare
besluitenlijst van 26 februari 2019 vast
te stellen in de vergadering van 5
maart 2019.
2. Op de niet openbare besluitenlijst
geheimhouding op de leggen conform
de beslispunten in zaaknummers
(0756499 en 0757313).

2.1

0755924

Vaststelling nieuwe regeling
Nieuwegein Stadspas

1. De Regeling stadspas Nieuwegein
2019 vast te stellen, met daarin de
volgende aandachtspunten:
a. bij de begrippen inkomen, vermogen
en wettelijk sociaal minimum een
koppeling te maken met de definities
van deze begrippen in de
Participatiewet;
b. de regeling uit te breiden voor de

2. W. Eggengoor
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Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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doelgroep kinderen uit gezinnen met
schuldsituaties;
c. de toepassing inkomen van
studenten met een studiebeurs te
verduidelijken;
d. een bepaling over heronderzoek toe
te voegen.
2. De Regeling stadspas Nieuwegein
2019 na bekendmaking terug te laten
werken tot 1 januari 2018.
3. A.J. Adriani
3.1

0751222

Principebesluit transformatie
Graaf Karellaan 1-35

1. Een positieve grondhouding aan te
nemen ten aanzien van het
transformeren van een kantoorgebouw
naar 20 appartementen aan de Graaf
Karellaan 1-35.
2. Een anterieure overeenkomst aan te
gaan met de initiatiefnemer.

3.2

0757431

Aanvulling Woonvisie 2015

Aan de raad voor te stellen om:
1. De notitie beantwoording inspraak
vast te stellen en de betrokkenen te
informeren waarin de inspraakreacties
hebben geleid tot wijzigingen en
aanvullingen in de aanvulling
Woonvisie 2015.
2. De Aanvulling Woonvisie 2015 vast
te stellen, met als belangrijkste
ambities:
- Binnen het woningbouwprogramma
2030 op basis van een analyse van de
woningbouwlocaties de ambitie te
verhogen van 3500 naar 5000
woningen;
- Streven naar de realisering van 1000
gereguleerde middenhuur-woningen
tot 2030, waarvan 600 woningen tot
het lage middenhuur segment
behoren;
- De vraag vanuit Beschermd Wonen
(BW) en Maatschappelijke Opvang
(MO) naar zelfstandige huisvesting te
accommoderen;
- Transformaties van kantoren dienen
een kwaliteitsniveau met
toekomstwaarde te hebben.

4. M. Schouten
4.3
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0758364

Omgaan met PFAS in bodem 1. Het beleid omgaan met PFAS in de
Nieuwegein
bodem vast te stellen, waarin:

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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a. het toepassen van grond/bagger
afkomstig van buiten Nieuwegein tot
2,5 µg/kg PFOA, tot 2,5 µg/kg PFOS en
tot 1,0 µg/kg voor elke andere PFASverbinding wordt toegestaan.
b. het toepassen van grond/bagger
binnen Nieuwegein tot 5,0 µg/kg
PFOA, tot 5,0 µg/kg PFOS en tot 1,0
µg/kg voor elke andere PFASverbinding wordt toegestaan.
5. J. Kuiper

6-3-2019 13:50

5.1

0753119

Verordening en Beleidsregels 1. De raad voor te stellen om de
Leerlingenvervoer 2019
Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Nieuwegein 2019 vast te
stellen, met daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
a. De mogelijkheid te handhaven dat
leerlingen van het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) die zelfstandig met
openbaar vervoer dan wel per
(brom)fiets van en naar school kunnen
reizen, aanspraak kunnen maken op
een vervoersvoorziening in de vorm
van openbaar vervoer of vervoer per
(brom)fiets;
b. Technische en tekstuele wijzigingen
door te voeren.
2. Onder voorbehoud dat de raad de
verordening, bedoeld in beslispunt 1
vaststelt, de Beleidsregels
Leerlingenvervoer gemeente
Nieuwegein 2019 vast te stellen, met
daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
a. Bij het bepalen van de aanspraak op
leerlingenvervoer op basis van het
afstandscriterium de gemiddelde route
mee te laten wegen;
b. Gebruikers van leerlingenvervoer in
de vorm van aangepast vervoer de
mogelijkheid te bieden één
opvangadres, niet zijnde het
woonadres, als afzetadres op te geven;
c. Regels te hanteren voor
gecombineerde ritten
jeugdhulpvervoer-leerlingenvervoer.

5.2

0755817

Motie vroegtijdige aanpak
sociaal-emotionele
problemen bij kinderen door
jeugdzorg en
onderwijszorgarrangementen’

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Met bijgevoegde
raadsinformatiebrief de raad te
informeren over de uitvoering van de
motie ‘vroegtijdige aanpak sociaalemotionele problemen bij kinderen
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door jeugdzorg en
onderwijszorgarrangementen’.
5.3

0757406

Wijziging mandaatregister
1. Het verleende mandaat en de
inzake Samen Veilig Midden- machtiging aan de wethouder van
Nederland
Vianen voor de uitvoering van de
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht
2018 te vervangen door een mandaat
en machtiging aan “Portefeuillehouder
jeugd van de regio Lekstroom, zoals is
bepaald in het Bestuurlijk Platform
Sociaal Domein Lekstroom".
2. Hiervoor het Besluit tot wijziging van
de Mandaatregeling gemeente
Nieuwegein vast te stellen.

5.4

0757583

Inkoop essentiele functie
Jeugd

1. Als uitgangspunten voor de
aanbesteding essentiële functies Jeugd
vast te stellen:
- Keuze voor essentiële functies als
integraal product voor de huidige
verschillende verblijfsvormen;
- Keuze voor integraal product met
mogelijkheid tot ambulante inzet;
- Keuze voor contractperiode van 3
jaar met mogelijkheid tot verlenging.
2. Met het ‘Mandaatbesluit
aanbesteding essentiële functies jeugd
Lekstroom 2019’ mandaat te verlenen
tot 1 januari 2020 aan:
- de vertegenwoordiger van de regio
Lekstroom in het Bestuurlijk Platform
Jeugd ter beslissing over:
a) de gunning van de opdracht aan
inschrijvers.
- de vertegenwoordiger van de regio
Lekstroom in de Ambtelijke Stuurgroep
Jeugd voor goedkeuring en vaststelling
van:
a) pre-selectie van de documenten en
de publicatie op Tenderned;
b) het selectiebesluit;
c) de definitieve offerteaanvraag.
- Aan de deelnemers van het
aanbestedingsteam Essentiële Functies
Jeugd voor goedkeuring van het
dialoogdocument.
Beslispunt burgemeester:
3. Volmacht aan de vertegenwoordiger
van de regio Lekstroom in het
Bestuurlijk Platform Jeugd, de
regionaal vertegenwoordiger van de
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Pagina 1 van 1

ambtelijke stuurgroep en het
aanbestedingsteam te verlenen tot 1
januari 2020 voor de onderhandelingen
en privaatrechtelijke rechtshandelingen
rond deze aanbesteding zoals
opgenomen in beslispunt 2.
5.5

6-3-2019 13:50

0758111

Herinrichting Sociaal Domein 1. Onder voorbehoud van een positief
advies van de OR, in te stemmen met:
a. de vorming van de afdeling Geynwijs
– Hulp en Ondersteuning WMO, Werk,
Jeugd & Onderwijs
b. de vorming van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling
c. de sociaal rechercheurs onder te
brengen bij de afdeling TVL
d. de taken van de ombudsfunctionaris
onder te brengen bij de afdeling CJZ
2. Het uitwerkingsplan ter advisering
aan de OR voor te leggen
3. De wijkcöordinatoren bij de afdeling
TVL onder te brengen.

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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