BBV - Besluitenlijst - Openbaar
Begin
vergadering
(Vergadering)
(Day)

Portefeuillehouders Agendanummer Zaaknummer Voorstel (Zaak)
(Zaak)
(Zaak)

Onderbouwing voorstel (Zaak)

27-6-2017
1. F.T.J.M. Backhuijs
1.1

0657856

Jaarverslag
Omgevingsrecht
2016

1. Het Jaarverslag Omgevingsrecht 2016 vast te
stellen, daardoor brengen we onze activiteiten
op het gebied van het Omgevingsrecht in 2016
in beeld.

2.1

0656854

Aanpassen functies 1. De huidige functie-indeling in de lokale
bijzondere regeling werktijdenregeling te wijzigen door de volgende
werktijdenregeling functies van de afdeling Support in te delen in
de bijzondere regeling:
- medewerker dienstverlening B;
- medewerker dienstverlening E;
- medewerker uitvoering B;
- medewerker uitvoering C;
- medewerker uitvoering E
Dit voor zover het medewerkers betreft die zich
bezig houden met de volgende taken:
catering medewerker, bode, medewerker
supportdesk en medewerker helpdesk.

2. J.A.N. Gadella

2. De geraamde incidentele kosten van dit
voorstel (maximaal € 15.000,=) te dekken uit
personeelsbudget Support en vanaf 2018 de
structureel maximaal € 5.000,= per jaar, te
dekken uit de personeelsbegroting.
3. De wijziging in beslispunt 1 na de dag van
inwerkingtreding terug te laten werken tot 1
januari 2015.
4. Hiervoor het Besluit tot wijziging van de
werktijdenregeling Nieuwegein 2014 vast te
stellen.
3. M.C. Stekelenburg
3.1

28-6-2017 14:07

0657419

Art. 42 brief inzake De brief van de PvdA-fractie ex. artikel 42 RvO
werkwijze
van 6 juni 2017 te beantwoorden, met de
Flextensie
inhoud:
- wat de werkwijze is van het re-integratie-
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instrument Flextensie voor inwoners met een
bijstandsuitkering, ingezet door Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL)
- hoe lang deze trajecten duren
- hoeveel inwoners na een Flextensie-traject
zijn doorgestroomd naar betaald werk
- in hoeverre inwoners in een Flextensie-traject
arbeidsverleden opbouwen bij het UWV
4. P.W.M. Snoeren
4.1

0653733

Voorontwerp
Bestemmingsplan
Ravenswade e.o.

1. In te stemmen met het Voorontwerp
Bestemmingsplan Ravenswade e.o. met daarin
als belangrijkste wijzigingen ten opzichte van
de huidige Beheersverordening:
a. Gedeeltelijk toestaan van een maximale
bouwhoogte van 30 meter met een
bebouwingspercentage van 70% op het
voormalig veilingterrein.
b. Het planologisch mogelijk maken van
onderstaande verkeersmaatregelen:
• Extra inrit naar het noordelijk deel van het
bedrijventerrein vanaf de N408.
• Aanleg extra ontsluitingsweg met fietspad ten
zuiden van de Hornbach.
2. Het Voorontwerp Bestemmingsplan
Ravenswade e.o. vrijgeven voor inspraak
conform de Inspraakverordening Nieuwegein en
het wettelijk vooroverleg.

4.2

0652499

art 42 brief fractie
PvdA inzake jGGZ

in te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief

5.1

0654487

Eerste wijziging
Subsidieregeling
Nieuwegein 2016

1. Het eerste wijzigingsbesluit voor de
Subsidieregeling Nieuwegein 2016 vast te
stellen.
2. De subsidieplafonds voor 2018 vast te stellen
onder het voorbehoud dat de gemeenteraad de
middelen in de begroting voor 2018
beschikbaar stelt.

5.2

0655815

vaststellen subsidie 1. De subsidie voor Vitras over het jaar 2016
2016 Vitras
vast te stellen op € 849.678,86.
2. € 16.428,06 terug te vorderen

5. A.J. Adriani
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