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1. In te stemmen met de beantwoording van
de artikel 42 RvO vragen van de fractie
Stadspartij Núwegein middels bijgevoegde
brief.

9-7-2019
1. F.T.J.M. Backhuijs

11-7-2019 10:27

1.2

0781250

Beantwoording artikel
42 RvO vragen van de
fractie Stadspartij
Núwegein over
verkoop grond aan
aannemingsbedrijf
Scholman.

1.3

0780885

Beantwoording artikel 1. De artikel 42 brief van IedersBelang van
42 brief van
26 juni 2019 inzake de storing van 112 te
IedersBelang inzake
beantwoorden middels bijgevoegde brief.
de storing van 112.

1.4

0780752

Jaarverslag
1. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2018 vast
Omgevingsrecht 2018 te stellen, waarmee de uitvoering van de
VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en
Handhaving) binnen het Omgevingsrecht in
beeld wordt gebracht voor het jaar 2018.
2. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2018 te
verzenden aan de interbestuurlijk
toezichthouder (Provincie Utrecht).
3. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2018 ter
informatie te verzenden aan de
gemeenteraad, Inspectie Leefomgeving en
Transport, Veiligheidsregio Utrecht en de
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

1.5

0779693

‘Verslag
kernindicatoren
Archief KPI’s over
2018’ en ‘Verslag over
2018 van de
gemeentearchivaris’

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. Vaststellen ‘Verslag kernindicatoren
Archief KPI’s over 2018’.
2. Instemmen met het ‘Jaarverslag over
2018 van de gemeentearchivaris aan
burgemeester en wethouders van
Nieuwegein’.
3. Aanbieden van de onder 1 en 2 benoemde
verslagen aan de raad conform bijgevoegde
aanbevelingsbrief.
4. Aanbieden van de onder 1 en 2 benoemde
verslagen aan het Interbestuurlijk Toezicht
van de provincie Utrecht conform
bijgevoegde aanbevelingsbrief.
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1.1

0782091

De openbare en niet 1. De openbare en niet-openbare
openbare besluitenlijst besluitenlijst van 2 juli 2019 vast te stellen in
van 2 juli 2019
de vergadering van 9 juli 2019.
2. Op de niet openbare besluitenlijst
geheimhouding op de leggen conform de
beslispunten in zaaknummers (778416).

2.1

0780018

1e
kwartaalrapportage
2019 van Werk en
Inkomen Lekstroom

3.2

0780551

Voorovereenkomst
1. Afspraken te maken met Utrecht De
met Utrecht De Kralen Kralen BV over het uitplaatsen van de
BV inzake Blok B1
huurders met daarin als belangrijkste
aandachtspunten:
- Gemeente garandeert Utrecht De Kralen BV
volledige compensatie van de te maken
kosten en te derven inkomsten die het
gevolg zijn van huurvrij maken, binnen de
daarvoor afgesproken kaders.
- Utrecht De Kralen BV spant zich in de
woningen zo spoedig mogelijk vrij van huur
te maken en accepteert de verplichting
gedurende de werking van de overeenkomst
geen nieuwe huurovereenkomsten aan te
gaan met uitzondering van tijdelijke
overeenkomsten welke goedkeuring
gemeente vereisen en dienen ter beperking
van leegstandskosten.
2. Hiervoor bijgevoegde Voorovereenkomst
aan te gaan met Utrecht De Kralen BV.
3. De Voorovereenkomst (incl. bijlage)
geheim te verklaren op grond van artikel 55,
eerste lid Gemeentewet.

5.1

0775834

Uitvoeringsplan
onderwijskansenbeleid
en wijziging
Subsidieregeling
Nieuwegein 2019 Hoofdstuk 4
Specificatie Onderwijs

2. W. Eggengoor
De 1e kwartaalrapportage 2019 van Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL) aan de raad aan
te bieden, met daarbij als belangrijkste
aandachtspunten dat:
a. het bijstandsvolume na een gestage daling
in 2018 zich lijkt te stabiliseren;
b. er relatief weinig mensen uit de bijstand
naar werk stromen.

3. A.J. Adriani

5. J. Kuiper

11-7-2019 10:27

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan
onderwijskansenbeleid waarmee richting
wordt gegeven aan de inzet en nieuw te
ontwikkelen activiteiten om
onderwijsachterstanden terug te dringen
2. Het besluit tot wijziging van de
Subsidieregeling Nieuwegein 2019 vast te
stellen waarin hoofdstuk 4 Specificatie
Onderwijs wordt gewijzigd, met als
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belangrijkste punten:
a. verruiming van het aantal uren dat
doelgroepkinderen gebruik maken van
voorschoolse educatie;
b. verruiming van de subsidiemogelijkheden
voor activiteiten die onderwijsachterstanden
terugdringen;
c. structureel beschikbaar stellen van
middelen voor het programma Taalvisite.
3. De raad te informeren over het
uitvoeringsplan onderwijskansenbeleid
middels bijgevoegde brief.

11-7-2019 10:27

Voorbereid door Nancy Moorselaar, van
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