Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 4 april 2017
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

: G.D. Renkema, burgemeester
: M.L.C. Klein, W. van Veelen en N. Aboyaakoub, P.M.C. van Loozen
: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2017

2.

Eerste wijziging Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Bestuurlijke & Juridische zaken
Het college stelt de Eerste wijziging Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand vast.
Nr.: 944936

3.

Informatieveiligheidsbeleid

4.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2016

5.

P: Informatiebeheer & Facilitaire diensten
Het college:
1. Stelt het BLNP-informatieveiligheidsbeleid vast.
2. Gaat akkoord met de invulling van de centrale (BLNP) en lokale (Nijkerk) rol van CISO.
Nr.: 966893
P: Bestuurlijke & Juridische Zaken
Het college:
1. Neemt kennis van het Jaarverslag van de commissie bezwaarschriften 2016.
2. Plaatst het Jaarverslag op de lijst van ingekomen stukken van de raad.
Nr.: 938704

Begroting 2018 en Jaarrekening Regio FoodValley

P: Ontwikkeling
Het college:
1. Neemt kennis van en stemt in met de begroting 2018 (inclusief inwonersbijdrage van € 2,99)
en de Jaarrekening 2016 Regio FoodValley.
2. Stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 en bij
het dagelijks bestuur van de regio FoodValley geen zienswijze in te dienen.
3. Neemt kennis van de afhandeling van de moties en amendementen en de vertaling hiervan in
de gewijzigde opzet van de begroting 2018.
4. Neemt kennis van het uitvoeringsprogramma Regio FoodValley 2015-2016.
5. Stelt de gemeenteraad voor om structureel in te stemmen met de inwonersbijdrage van
€ 2,99 vanaf 2018.
Nr.: 967169
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6.

7.

Vooroverleg – Luxoolseweg 27 Nijkerk

P: Planologie
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan de bouw van een vervangende stal en het stallen
van paarden en het houden van schapen in de monumentale schaapskooi.
2. Stelt de brief aan de aanvrager vast.
Nr.: 786868

Realisatie Shisha-lounge achter café & restaurant Istanbul, Vetkamp 8 in Nijkerk

P: Planologie
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan de realisatie van een Shisha-lounge achter
café & restaurant Istanbul op adres Vetkamp 8 te Nijkerk.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 797472

8.

Derde wijziging nadere regeling waarderingssubsidies 2015

9.

Verdeling Innovatiebudget Sociaal Domein 2017 en 2018

P: Juridische Zaken
Het college stelt de Derde wijziging Nadere regeling waarderingssubsidies 2015 vast, zodat deze
regeling ook van toepassing is voor het subsidiejaar 2018, en waarmee de indieningstermijn voor
aanvragen 2018 wordt verlengd tot 1 oktober 2017.
Nr.: 886273
P: Ontwikkeling
Het college:
1. Stemt in met een gedeeltelijke benutting van het Innovatiebudget Sociaal Domein voor 2017
en 2018, waarbij:
a. Voor 2017 én voor 2018 in totaliteit een bedrag van € 40.500/jr. van het Innovatiebudget
Sociaal Domein wordt toegekend aan de initiatieven Stichting over Rood (€ 6.000),
Handgeld Gebiedsteams (€ 20.000) en Wonen met Dementie (€ 14.500).
b. Adviseert de initiatiefnemers van HRMore en Talent Work Center om, via de
procesbegeleiders, contact op te nemen met de dialooggroepen die mogelijk interesse
hebbe in het betreffende initiatief.
2. Stemt in met het procesvoorstel onder het kopje communicatie.
3. a. Mandateert de teamcoach participatie voor het juridisch, administratief en financieel
afhandelen van de onder 1a genoemde initiatieven.
b. Mandateert beide coördinatoren van de gebiedsteams tot het doen van uitgaven ten laste
van de post “Handgeld gebiedsteams”.
4. Stelt de raadsinformatiebrief inzake het Innovatiebudget Sociaal Domein vast.
Nr.: 886257
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10. Raad informeren over de herijkte digitale sociale kaart “Wegwijzer”

P: Samenlevingszaken
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de herijking digitale sociale kaart vast.
Nr.: 1036143

Aldus vastgesteld op 11 april 2017
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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