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AMENDEMENT
op raadsvoorstel2018-369

Leges verordening

De raad van de gemeente Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018 o.m. ter
bespreking van de legesverordening 2018-369.

Overwegend dat de tarieven voor het voltrekken van een huwelijk sterk afwijken van die van
de omliggende gemeente.
Voorts overwegend dat Nieuwegein zich in dit verband niet uit de markt mag prijzen.
Ten slotte overwegend dat de verbouwing van de trouwzaal in de tarieven kostendekkend
moest zijn maar dat het niet de bedoeling is om nu via de tarieven mensen ervan te
weerhouden om in Nieuwegein een huwelijk te sluiten.

besluit:
am de tarieven voor een huwelijk zoals aangegeven in de tabellen (1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.2)
aan te passen aan het gemiddelde van de omliggende gemeenten te weten trouwen extern
€419,85 en trouwen op het gemeentehuis € 401,65.

~_._erbeek
rs Belang

Bijlage leges trouwlocaties

Nieuwegein:

Houten:

IJsselstein:

gemeentehuis

€ 563,20
€ 456,00

extern

€ 294,05

gemeentehuis

€ 438,85

extern

extern

€ 351,30

gemeentehuis

€ 351,30

extern (eigen keus)

€ 534,90

gemeentehuis

€ 556,60

Lopik:

gemeentehuis

€ 329,60

Montfoort:

extern(vaste locatie)
gemeentehuis

€ 351,30

Bunnik:

extern(vaste locatie)
gemeentehuis

€ 489,15
€ 374,50

Woerden:

extern(vaste locatie)
gemeentehuis

€ 355,00

Zeist:

€ 351,30

€ 355,00
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AMENDEMENT
op raadsvoorstel 2018-370

Parkeerregulering

De raad van de gemeente Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018 o.m. ter
bespreking van de parkeerregulering 2018-370.

Overwegend dat in het voorstel de fietsenstalling P-West wordt opgeheven,
Voorts overwegend dat de fietsersbond ENFB het advies geeft am zorg te dragen voor een
fietsenstallingsvoorziening bij het huidige OV-Knooppunt,
TensloUe overwegend dat de kleine fietsenstalling bij de OV-Chauffeurskantine omgebouwd
kan worden tot een dubbellaags fietsenstalling met een redelijke capaciteit.

besluit:
Punt 3 De huidige fietsenstalling pas te verwijderen op het moment dat de stallingscapaciteit
in het stationsgebied is opgewaardeerd.
Punt 3 a De huidige fietsenstalling bij de OV-Chauffeurskantine wordt omgebouwd tot
dubbellaags fietsenstalling met bewaking, met openingstijden die passen bij de spitstijden
van het openbaar vervoer.

Jacqueline Verbeek
ieders Belang

Anita van Schaik
D66

Vincent van Esch
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Parkeerregulering

De raad van de gemeente Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018 o.m. ter
bespreking van de parkeerregulering 2018-370.

Overwegend dat in het voorstel de fietsenstalling P-West wordt opgeheven,
Voorts overwegend dat de fietsersbond ENFB het advies geeft om zorg te dragen voor een
fietsenstallingsvoorziening bij het huidige OV-Knooppunt,
TensloUe overwegend dat de kleine fietsenstalling bij de OV-Chauffeurskantine omgebouwd
kan worden tot een dubbellaags fietsenstalling met een redelijke capaciteit.

besluit:
Punt 3 te wijzigen naar:
De huidige fietsenstalling P-West op te heffen gelijktijdig met het ombouwen van de kleine
fietsenstalling in het stationsgebied naar een veilige fietsenstalling.

Anita van Schaik
D66

Vincent van Esch
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Matie Handhaving Parkeren,
bij Parkeerregulering 2019, 2018-370

De gemeenteraad van Nieuwegein in vergadering bijeen op 13 december 2018
Constaterende

dat:

•

Er op meerdere plaatsen in Nieuwegein veel parkeeroverlast is,

•

Inwoners hun klachten niet of pas na veel aandringen kwijt kunnen,

•

Via 14030 gemelde klachten afgedaan worden met een standaard mailtje, voordat er op straat iets
gebeurd is en vaak zander dat er op straat actie ondernomen wordt,

•

In de landelijke media gesignaleerd wordt dat er een onduidelijk onderscheid is tussen de werkvelden
van politie en BOA's,

•

Er een groeiende onderbezetting bij zawel politie als BOA's is,

Overwegende

dat

•

Oat Nieuwegeinse handhavers aangeven dat voldoende capaciteit ontbreekt,

•

Oat de politie stelselmatig meldingen van parkeerproblemen/overlastfovertredingen

naar de

gemeentelijke handhaving verwijst,
Verzoekt het college

1. Het melden van parkeeroverlast door inwoners, 24/7 te registreren via een eenvoudig toegankelijk
formulier op de gemeentelijke website,
2. Zorgen dat de politie hiernaar verwijst,
3. Meldingen van parkeeroverlast niet te sluiten zonder dat de melder daarmee instemt,
4. Onderbezetting bij handhaving parkeren in kaart te brengen,
5. Bij de voorjaarsnota te komen met een uitgewerkt plan en begroting om de capaciteit te vergroten,
6. Endaarbij ook de baten van de te verwachte inkomsten aan parkeerbelasting in beeld te brengen.

Engaat over tot de orde van de dag.

Namens SP
Frank THM van den Heuvel
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Amendement
"Aile beleid is jeugdbeleid"

De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, ter bespreking van
het Beleidskader Jeugd 2018-2022 (2018-377).
Overwegende

•

dat:

Het Beleidskader Jeugd voor de komende jaren de richting bepaalt van de ingezette
transformatie;
Het belangrijk is dat de raad overzicht houdt in de verdere uitwerking van het Beleidskader
Jeugd;
Het jeugdbeleid moet bijdragen aan, en ervoor zorgen dat, jeugdigen opgroeien tot
zelfredzame volwassenen. Als dat nodig is, worden zij (professioneel) ondersteund in hun
directe omgeving;
Het opgroeien van jeugd tot zelfredzame volwassenen in alle beleidsterreinen een factor van
betekenis is;
Investeren in jeugd, investeren is in de toekomst van Nieuwegein;

•
•

•
•

Constaterende

•

dat:

Het Beleidskader Jeugd 2018-2022 zich beperkt tot het richting geven aan de transformatie
van de Jeugdwet;
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert om verduidelijking aan te brengen over hoe het
beleidskader zich verhoudt tot de transformatieagenda en de programma's hierbinnen;

•

Besluit om:

Punt le toe te voegen aan raadsvoorstel:
le. Het beleidskader wordt structureel en samenhangend ingebed in alle beleidsterreinen waar
jeugd een noemenswaardige rol van betekenis speelt en krijgt zijn beslag in alle
beleidsvoornemens en uitvoeringsprogramma's welke aan het gezond en veilig opgroeien van
jeugd bijdragen.
GroenLinks

VVD

M~nger

CDA
Rija van der Sluiszen

Christen Unie

SP
Annie van den Heuvel
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De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018,
Constaterende dat:
• Uit de onderzoeken die als bijlagen bij het beleidskader zijn verstrekt, blijkt dat Nieuwegein hager
dan het landelijk gemiddelde scoort op jeugdcriminaliteit, voortijdig schoolverlaten en percentage
eenoudergezinnen.
• Belangrijke risicofactoren, bij jeugdproblematiek zijn: ontoereikende sociale vaardigheden; een
éénoudergezin; een lage sociaaleconomische status van het gezin; psychologische of
psychiatrische problemen van ouders; jonge ouders of een tienermoeder als ouder hebben; een
groat gezin; verwaarlozing, mishandeling of geweld; afwijzing door ouders of leeftijdsgenoten;
conflicten in het gezin; lage schoolprestaties; omgaan met antisociale leeftijdsgenoten en het
oproeien in een kansarme buurt.
• In de conclusies en aanbevelingen van bovengenoemde onderzoeken en in de brief van de
adviesraad sociaal domein suggesties worden gedaan am deze onderwerpen in het beleidskader
te benoemen.
• Het voorliggende beleidskader jeugd zich beperkt tot jeugdhulp en onderwerpen als jeugd en
sport, jeugd en leefstijl, jeugd en participatie, jeugd en cultuur, jeugd en omgevingswet nauwelijks
aan de arde kamen.
Overwegende dat:
• De gemeenteraad van Nieuwegein het belangrijk vindt dat de Nieuwegeinse jeugdigen opgroeien
tot zo zelfstandig mogelijk functionerende volwassenen
• Het met het merendeel van de zestien duizend jeugdigen tot 25 jaar goed gaat, en goed moet
blijven gaan.
•
• De genoemde belangrijke risicofactoren (gedeeltelijk) beïnvloedbaar zijn door preventieve
activiteiten
• De aanbevelingen uit bovengenoemde onderzoeken niet in het beleidskader zijn uitgewerkt
• Het belangrijk is am te borgen dat de jeugd die zich (nag) zander jeugdhulp ontwikkelt, dit oak op
een gezonde en verantwoorde manier kan blijven doen
• Het voor een dergelijke preventieve aanpak nodig is dat oak voor de jeugd buiten de jeugdhulp
beleid wordt ontwikkeld op terreinen als cultuur, leefstijl, sport, omgevingswet, participatie
• Organisaties als het sociaal cultureel werk, sportverenigingen, politie, schalen etc. hier uitstekend
aan kunnen bijdragen
Besluit
Aan het gevraagde besluit toe te voegen beslispunt 2:
2. Het college biedt uiterlijk juli 2019 een aanvullend kader ter vaststelling aan de raad aan waarin
wordt aangegeven hoe wordt ingezet op het voorkomen van instroom in de jeugdhulp en waarin
gebruik wordt gemaakt van de conclusies en aanbevelingen van de bijlagen 2 tim 4 van dit
beleidskader, waarbij tenminste aandacht wordt geschonken aan de in de constateringen en
overwegingen genoemde aandachtsgebieden.

D66
Tom Verhoeve

GroenLinks
Mladen Acinger

leders belang
Jacqueline Verbeek
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De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, gelezen het
raadsvoorstel 2018-377, Beleidskader Jeugd
constaterende dat
• in Nieuwegein een haag percentage laaggeletterdheid is: 13 - 16%
• het percentage peuters met een spraaktaalachterstand in het Nederlands in Nieuwegein het op één
na hoogste van de regio was en dat dit percentage in 2015 hager was dan in 2014 en dat
Nieuwegein oak het hoogste percentage peuters had dat geen Nederlands spreekt (2018-377
bijlage 2 Onderzoek preventief aanbod Nieuwegein)
• de gemeente Nieuwegein tot op heden er voor gekozen heeft am naast de gewichtenregeling vanuit
het Rijk een aanvullende definitie te gebruiken bij het indiceren van doelgroepkinderen: naast de
opleiding van de ouders wordt er door de JGZ beoordeeld of het kind ouders heeft die thuis
Nederlands spreken en/of de Nederlandse taalomgeving van het kind voldoende stimulerend is
• er jaarlijks ongeveer 130 kinderen op het consultatiebureau worden geïndiceerd en vanaf 2,5 jaar
worden toegeleid naar en geplaatst in WE (kinderopvang en kinderdagverblijven)
• er in Nieuwegein op zich voldoende piek is voor alle ingeschreven kinderen, maar niet altijd in de
eigen wijk, waardoor sommige ouders wachten tot er een piek vrij is in de eigen wijk en kinderen
pas met drie jaar worden geplaatst
• er op de Nieuwegeinse basisschalen in totaal ruim 400 leerlingen zitten met een leerlinggewicht
(ouders met een lage opleiding) en ongeveer 900 leerlingen met een niet-Nederlandse culturele
achtergrand (DUO, 2017)
• de gewenste ouderbetrokkenheid nag niet goed van de grand is gekomen
• de doorgaande lijnen van kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en onderwijs nag onvoldoende op
elkaar zijn afgestemd
overwegende dat
• taalachterstanden nag steeds prominent aanwezig zijn, waardoor de focus op taal noodzakelijk blijft
en een verbreding ervan tot een ongewenste versnippering kan leiden
• het college de aanpak van laaggeletterdheid als prioriteit heeft gemaakt
• de gewichtenregeling met ingang van 2019 al wordt verbreed: naast opleiding van de ouders,
worden herkamstland, verblijfsduur in Nederland en schuldsanering als criteria meegenomen
• de extra gelden van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid via een overgangsregeling vanaf
2019 in jaarlijkse stappen van 25% worden toegekend, waardoor pas in 2022 over het volledige
bedrag kan worden beschikt
• deze middelen vooral nodig zijn am de huidige kneipunten op te lassen: o.a. voldoende capaciteit op
wijkniveau, uitbreiding aantal dagdelen dat WE wordt aangeboden, ouderbetrokkenheid,
doorgaande lijn, gezamenlijk scholing/themadagen voor professionals uit opvang-zorg-onderwijs
(expertise en ervaringen delen)
• het onderwijsachterstandenbeleid geen deel uitmaakt van de Jeugdwet.
besluit
Het besluit zoals geformuleerd onder 1.d ("de doelgroep voor het Onderwijsachterstandenbeleid wordt
verbreed van taalachterstand naar achterstand ih de breedte") te schrappen, inclusief de
onderliggende teksten uit het beleidskader die daarover gaan (in h. 3.5).
En gaat over tot de arde van de dag
PvdA
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Amendement bij Raadsvoorstel 2018-377 Beleidskader Jeugd
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, gelezen het
raadsvoorstel 2018-377, Beleidskader Jeugd

constaterende dat
• het college in het beleidskader de focus bij het doorontwikkelen van het jeugdbeleid legt op het
opvoeden en opgroeien van de jeugdigen met twee pijlers: de pedagogische basisinfrastructuur en
de jeugdhulp
• het college daarbij vooral wijst op de verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders voor het
evenwichtig en veilig opgroeien van kinderen en jongeren
• het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in het beleidskader alleen wordt
genoemd in relatie tot de verplichting er zorg voor te dragen dat ouders in die taken worden
ondersteund
• het centraal stellen van het belang van het kind in het beleidskader beperkt lijkt te worden tot
situaties waar een vangnet nodig is of de veiligheid van het kind in het geding is
• bij de totstandkoming van het beleidskader de jeugd zelf niet betrokken is geweest

overwegende dat
• de Rechten van het Kind inhoudt dat het belang van het kind altijd voorop moet worden gesteid bij
álle maatregelen die hen betreffen (art. 3 IVRK)
• kinderen/jongeren hun mening moeten kunnen geven over aile aangelegenheden die hen betreffen:
het recht om op individueel en collectief niveau gehoord te worden (art. 12 IVRK)

besluit
Aan het gevraagde besluit het volgende punt toe te voegen
1.e
bij de ontwikkeling en uitwerking van het beleid hebben kinderen (jonqeren) er recht op dat bij
alle maatregelen die hen betreffen het belang van het kind voorop wordt gesteid en dat zij hun mening
kunnen geven.

En gaat over tot de orde van de dag
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De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, ter bespreking van
het Beleidskader Jeugd 2018-2022 (2018-377).
In aanmerking

•
•
•
•
•

Dejeugdigen die uithuisgeplaatst worden en verblijven in een tehuis, gesloten jeugdzorg
of justitiële jeugdinrichting een kleine minderheid vormen van aile jeugdigen;
Het dezejeugdigen en hun directe omgeving zijn, die de zorg het hardst nodig hebben;
Het aantal jongeren in de zorg is toegenomen en de problematiek zwaarder geworden is;
Uit onderzoek blijkt dat we een tekort is in diverse vormen van verblijfs-en
gezinsvormen: we hebben 158 plekken nodig, maar er zijn er maar 80 in de regio':
Er met de transitie aan gemeenten een korting van 18% is opgelegd bij het organiseren
van Jeugdhulp.

In overweging

•
•
•

nemend dat:

nemend dat:

Éénvan de uitgangspunten van het beleid is dat de zorg geleverd moet worden binnen
de bestaande budgetten;
Er een aanemelijke kans is dat de bestaande budgetten, op termijn, ontoereikend
worden voor alle benodigde zorg;
Het niet zo mag zijn dat daardoor noodzakelijke zorg niet meer verleend kan worden.

Draagt het College op:

•
•
•

Te waarborgen dat er voor alle jeugdigen uit Nieuwegein die een externe verblijfs- en
gezinsvormen nodig hebben, altijd voldoende hulp met verblijf beschikbaar is.
Met de gemeenteraad indicatoren af te spreken over de wachttijden en over de
succesratio van plaatsingerr'.
Hierover terug te koppelen aan de raad bij de behandeling van de transformatieagenda
Sociaal domein in Ql 2019.

Engaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks

SP
Annie van den Heuvel

1 In

opdracht van het college uitgevoerde onderzoek "Jeugdhulp met verblijf in regio lekstroom" d.d. 21-92018: https://portal.ibabs.eu!listEntry!View
!0184a3d4-3e42-4e 14-9817-59c4c5300699
2 Succesratio van plaatsingen = succesvol geplaatste behoevende jeugd! totaal aantal behoevende jeugd.
M.a.w. percentage van jongeren voor wie jeugdhulp met verblijf goed en tijdig is geregeld.
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Motie: B&W jaarlijks in gesprek met kinderen en jeugdigen op de
'Internationale Dag van de Rechten van het kind'
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, gelezen het
raadsvoorstel 2018-377, Beleidskader Jeugd

constaterende dat
• niet alleen Nieuwegein een jonge gemeente is, maar dat er ook veel kinderen in onze stad wonen:
bijna 10.000 kinderen tot 15 jaar en bijna 7.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar
• het niet altijd vanzelfsprekend is dat kinderen en jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling van
het beleid
• op deze dag er allerlei activiteiten zijn om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben
• op 20 november 2019 het 30 jaar geleden is dat het verdrag door de Aigemene Vergadering van de
Verenigde Naties is aangenomen

overwegende dat
• het college zegt graag in gesprek te gaan met 'de stad'
• het college eerder is opgeroepen om passende benadering en participatiemogelijkheden in te
zetten, die aansluiten bij de specifieke kenmerken van de verschilIende groepen belanghebbenden
(M42) en kinderen en jongeren te betrekken bij het lokale beleid (M53)
• deze dag veel publicitaire aandacht krijgt
• een goede communicatie met al onze inwoners van belang is
• de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven bij het dienen van de belangen en het horen van
kinderen en jongeren

verzoekt het college
• om jaarlijks met ingang van 2019 op de Internationale Oag van de Rechten van het kind (20
november) met kinderen en/of jeugdigen in gesprek te gaan over de rechten en belangen van
kinderen/jongeren bij de verschilIende (beleids)onderwerpen die binnen Nieuwegein speien
• en hierover uitgebreid te communiceren via verschilIende media, zowel vooraf, tijdens als na deze
dag

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie: Vroegtijdige aanpak sociaal-emotionele problemen bij kinderen door
jeugdzorg en onderwijs-zorgarrangementen
De gemeenteraad van Nieuwegein, in vergadering bijeen op 13 december 2018, gelezen het
raadsvoorstel 2018-377, Seleidskader Jeugd
constaterende dat
• de ontwikkeling van kinderen negatief kan worden beïnvloed als gevolg van cognitieve beperkingen,
medische of psychische problemen, lichamelijke beperkingen en/of sociaal emotioneie problemen
• veel sociaal-emotionele problemen bij kinderen te maken hebben met vechtscheidingen en
schuldenproblematiek (armoede)
• hierdoor een (grote) ondersteuningsbehoefte bestaat
• deze ondersteuning vooral geboden zou moeten via JGZ, Geynwijs en het samenwerkingsverband
passend onderwijs primair onderwijs (Profi Pendi) en het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs
• Geynwijs pas recent een nieuwe doorstart heeft gemaakt, dat kansen biedt om samenwerking
opnieuw vorm te geven
• een groot deel van de beschikbare financiêle middelen van het samenwerkingsverband passend
onderwijs primair onderwijs (Profi Pendi) worden gebruikt voor het grote aantal verwijzingen in onze
regio naar het SSO en SO en daardoor onvoldoende in de basisscholen (en eventueel in de
voorscholen) beschikbaar komen
• uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet naar voren komt dat een goede verbinding tussen
jeugdhulp en onderwijs ontbreekt, waardoor sommige kinderen niet (tijdig) de ondersteuning en
zorg krijgen die zij nodig hebben
overwegende dat
• het door zowel ouders als scholen niet als wenselijk wordt gezien dat sociaal-emotionele problemen
van kinderen als gevolg van complexe gezinssituaties (waaronder vechtscheidingen, schulden)
primair door het onderwijs moeten worden opgelost
• het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen een goede samenwerking vraagt tussen
(passend) onderwijs (Samenwerkingsverbanden), de gemeente (waaronder leerplicht en Geynwijs
op School), JGZ en de zorgaanbieders
• de gemeente actiever regie wil gaan voeren op deze samenwerking en de benodigde inzet
• het huidige kabinet zeer recent een aantal maatregelen heeft voorgesteld hoe zij wil zorgdragen dat
ieder kind zieh kan ontwikkelen door de combinatie van zorg en onderwijs beter te reqelen'.
verzoekt het college
• om samen met onderwijs (PO en VO), kinderopvang, jeugdzorg en gemeente tot oplossingen te
komen voor de aanpak van sociaal-emotionele problemen bij kinderen door deze vroegtijdig te
ondersteunen in de gezinssituatie en de (voor)school en zo lang als dit nodig is
• te onderzoeken op welke wijze dit kan worden gefinancierd vanuit gecombineerde budgetten
jeugdhulp en passend onderwijs
• en hierover de raad te informeren en op basis van dit onderzoek te komen met integrale
raadsvoorstellen.
En gaat over tot de orde van de dag
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https:llwww.rijksoverheid.nl/docu menten/kamerstu kken/2018/11/23/kamerbrief-over-onderwi js-en-zorg

