
 

Lijst van mededelingen raad 12 mei 2011  

Opgesteld door 
Dienst Raadsorganen 

 

Besluitnummer 2011.53 

1 de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.  
 

 

Rekenkamerrapport Onderwijshuisvesting  

Opgesteld door 
Dienst Raadsorganen 

Rekenkame 

 

Besluitnummer 2011.54 

Besluitpunten 

0 Het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1 De doelen van het onderwijshuisvestingsbeleid uit te werken in 

sturende en controleerbare indicatoren, streefwaarden en concrete 

normen voor schoolgebouwen en de gemeentelijke rol (de 

sturingsmogelijkheden) te verhelderen. 

2 De meerjarenplanning van de Masterplannen tot de reguliere 

systematiek te maken om de gemeentelijke zorgplicht voor 

onderwijshuisvesting invulling te geven voor de periode nÃ  de 

Masterplannen en daarvoor zicht te houden op het 

onderhoudsniveau, de functionaliteit en de capaciteit van het 

Utrechtse schoolgebouwenbestand. 

3 De organisatie van de uitvoering verder te verbeteren door 

realistische normbedragen voor de financiering te hanteren, 

risicomanagement op projectniveau toe te passen, de sturing op 

projectniveau meer doelgericht te maken en de continuÃ¯teit van de 

uitvoering door de ambtelijke organisatie te verbeteren. 

4 De informatievoorziening aan de raad over het 

onderwijshuisvestingsbeleid te verbeteren en de raad in een eerder 

stadium te betrekken bij complexe onderwijshuisvestingsprojecten. 

 5. wanneer er sprake is van de "Utrechtse variant" het college van b. 

en w. de overeengekomen afspraken tussen gemeente en 

schoolbestuur toestuurt aan de gemeenteraad aangaande 

doelstellingen, de toekomstbestendigheid van het onderwijsconcept, 

kosten baten, risico's en bouwheerschap als onderdeel van de 

jaarlijkse "Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijs". Deze 

afspraken worden vergezeld van een overzicht van de totaalkosten en 

een onderbouwing van de meerkosten (zie aangenomen amendement 

2011/A011). 
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Samenvatting: 

 

Argumenten 

1.1 De meeste doelstellingen zijn onvoldoende concreet uitgewerkt in 

indicatoren met streefwaarden. 
 

1.2 De gemeente heeft zich met de Masterplannen verbonden aan 

doelen waar zij relatief weinig invloed op heeft met het middel 

onderwijshuisvesting. 

 

2.1 Een meerjarenplanning maakt het mogelijk de gemeentelijke 

middelen doelmatig in te zetten en het opnieuw ontstaan van 

achterstallig onderhoud te voorkomen. 

 

2.2 De gemeente kan de noodzakelijke investeringen voor 

onderwijshuisvesting beter plannen als zij een actueel en accuraat 

beeld heeft van het schoolgebouwenbestand. 

 

3.1 De realisatie van de doelen van de Masterplannen is deels 

belemmert door tekortkomingen in de uitvoering van de 

Masterplannen. 

 

4.1 De wijze waarop het college de raad informeert over het 

onderwijshuisvestingsbeleid belemmert een adequate kaderstelling 

en controle door de raad. 

 

  
  

 

Opheffing geheimhouding Rekenkamerbrief Gerrit Rietveld College  

Opgesteld door 
Dienst Raadsorganen 

 

Besluitnummer 2011.62 

Besluitpunt  

1 Op grond van een verzoek van de VVD en op basis van een 

hieromtrent uitgebracht advies van het college, stelt het presidium 

de raad voor het volgende besluit te nemen:  

* de geheimhouding, die door de raad op 7 april 2011 is opgelegd 

op de brief van de Rekenkamer over het Gerrit Rietveld College, op 

te heffen, met uitzondering van een aantal in de oorspronkelijke 

brief genoemde bedragen en bijlagen, die geheim dienen te blijven. 

  
  

 

Vaststellen visie Voorveldse Polder  

Opgesteld door 
StadsOntwikkeling 

Sector Programma's 

Stedelijke Ontwikkeling 
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Besluitnummer 2011.57 

Besluitpunten 

1 kennis te nemen van het tweekolommenstuk Visie Voorveldse 

Polder, dat is opgesteld naar aanleiding van de consultatieronde 

over de conceptvisie Voorveldse Polder en  

2 in te stemmen met de visie Voorveldse Polder. 

  

Samenvatting: 

 

Argumenten 

1.1 In het tweekolommenstuk zijn de binnengekomen reacties op de 

concept visie beantwoord. 
 

2.1 De visie voor de Voorveldse Polder biedt een toetsingskader voor 

initiatieven in het gebied. 
 

2.2 De visie voor de Voorveldse Polder geeft de ambitie van de 

gemeente voor het gebied weer. 
 

2.3 De visie versterkt het groene en recreatieve karakter van het 

gebied. 
 

2.4 De visie maakt een uitbreiding van het aantal buitenbanen op het 

tennispark mogelijk. 
 

2.5 De visie is tot stand gekomen met inbreng van direct betrokken 

partijen in het gebied. 
 

2.6 Er is een consultatieronde gehouden voor de omgeving.  

  

Kanttekeningen 

2.1 De visie komt niet tegemoet aan de wens van tennisvereniging 

Iduna om een tennishal te realiseren op het tennispark. 
 

2.2 De visie is vooralsnog alleen een toetsingskader voor particuliere 

initiatieven in het gebied. 
 

  
  

 

Uitgangspunten Wijkgericht werken  

Opgesteld door 
Bestuurs- en Concerndienst 

 

Besluitnummer 2011.58 

Besluitpunten 

1 in te stemmen met een sleutelrol voor de wijkregisseur in het 

wijkgericht werken; 

2 in te stemmen met de noodzaak van het verder ontwikkelen van het 

wijk- en gebiedsgericht werken in de organisatie; 
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3 de taken van de wijkwethouders en de vakwethouders te 

consolideren; 

4 de samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties in de 

stad te versterken en  

5 de voortgang van het wijkgericht werken te volgen door middel van 

twee tevredenheidsonderzoeken. 

  

Samenvatting: 

 

Argumenten 

1.1 Het is belangrijk een spil te hebben in het wijkgericht werken.  

2.1 Er zijn nog mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in de 

organisatie. 
 

3.1 Het is in onze ogen niet gewenst de politieke rol van de 

wijkwethouder uit te breiden tot "verantwoordelijkheid voor de wijk". 
 

4.1 Dit sluit aan bij de behoefte in de stad.  

5.1 Dit soort organisatieveranderingen vragen tijd en langdurige 

aandacht. 
 

  
  

 

Benoemen Raden van Toezicht Openbaar Onderwijs  

Opgesteld door 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 

Ontwikkeling 

Onderwijs 

 

Besluitnummer 2011.59 

Besluitpunten 

1 mevrouw drs. N. Hoop en de heren drs. P.N. Wouters MCM 

CMC, J.C. Lijten, C. van Neerven, A.J. Krikke en M. van Reeuwijk 

per 10 maart 2011 te benoemen tot de eerste Raad van Toezicht van 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht en 

2 de huidige leden van het bestuur van NUOVO: mevrouw mr. K. 

Budhu Lall en de heren drs. H. Stellingsma, J. Valkenburg 

AA/MA, prof. dr. L.M. Stevens, W. Noyons, P. Lourens en P. 

Wetselaar per 10 maart 2011 te benoemen tot de eerste Raad van 

Toezicht van Stichting NUOVO. 

  

Samenvatting: 

 

Argumenten 

1.1 Het raadsvoorstel "Wijzigen bestuursmodel openbaar onderwijs" 

is geagendeerd voor de Raadsvergadering van 10 maart 2011. Nadat 

de gemeenteraad heeft ingestemd met de statutenwijziging ten 
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behoeve van het invoeren van een Raad van Toezicht in de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Utrecht, heeft de gemeenteraad tot 

taak om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen. 

1.2 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht heeft de werving 

en selectie van de leden van de Raad van Toezicht conform de Wet op 

het Primair Onderwijs uitgevoerd volgens vooraf openbaar gemaakte 

profielen. 

 

2.1 Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de statutenwijziging 

ten behoeve van het invoeren van een Raad van Toezicht in Stichting 

NUOVO, heeft de gemeenteraad tot taak om de leden van de Raad 

van Toezicht te benoemen. 

 

2.2 Stichting NUOVO heeft de werving en selectie van de leden van 

de Raad van Toezicht conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

uitgevoerd volgens vooraf openbaar gemaakte profielen. 

 

  

Kanttekeningen 

1.1 De benoeming van de heren M. van Reeuwijk en A.J. Krikke is 

onder het voorbehoud dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG-

verklaring) wordt afgegeven. 

 

2.1 Indien de voorgenomen fusie tussen NUOVO en Minkema 

College te Woerden doorgang vindt, zal aan de gemeenteraad 

opnieuw een voorstel tot statutenwijziging en benoeming van een 

nieuwe Raad van Toezicht worden voorgelegd. 

 

  
  

 

Duurzaam gezond Nota Volksgezondheid 2011-2014  

Opgesteld door 
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 

 

Besluitnummer 2011.61 

Besluitpunt  

1 de gemeentelijke nota Volksgezondheid 2011-2014 'Duurzaam 

gezond! Fit en weerbaar de toekomst in' vast te stellen, als 

uitgangspunt te hanteren dat iedere Utrechter zelf verantwoordelijk 

is voor zijn gezondheid en de ambitie te hebben dat Utrechters zich 

gezond voelen, zijn en blijven door een gezonde fysieke en sociale 

leefomgeving te creÃ«ren en prioriteit te geven aan: 

- bewaken en beschermen van de gezondheid van de Utrechters 

door zicht te houden op de gezondheidstoestand van de Utrechters, 

ziektebronnen te voorkomen en zo nodig op te sporen en te 

bestrijden Ã¨n Ã©Ã©ns in de vier jaar de VolksgezondheidsMonitor 

Utrecht te presenteren;  

- de gezondheidachterstanden in Overvecht, Noordwest (Ondiep en 

Zuilen), Kanaleneiland, de wijken en buurten waar de 

achterstanden het grootst zijn, aan te pakken met de ambitie dat zij 
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ten opzichte van 2010 aangeven zich gezonder te voelen en 

- preventie van alcohol- en middelengebruik bij jongeren en samen 

met de sportverenigingen, scholen, horeca in de binnenstad en de 

ziekenhuizen een doorbraak te realiseren zodat blijvende schade bij 

de jeugd wordt voorkomen.  

Basisvoorwaarde is een psychosociale gezondheid als rode draad 

door de gehele nota. 

  

Samenvatting: 

 

Argumenten 

1.1 De nota Volksgezondheid 2011-2014 geeft uitvoering aan het 

collegeprogramma 'Open, groen en sociaal'. 
 

1.2 De gemeenteraad is verplicht periodiek een nota 

Volksgezondheid vast te stellen. 
 

1.3 De nota Volksgezondheid 2011-2014 pakt buurtgericht de 

gezondheidsachterstanden aan. 
 

  

Kanttekening 

1.1 Op onderdelen van de aanpak gezondheidsachterstanden is 

vooralsnog sprake van financiering en voortzetting tot 2012. 
 

  
  

 


