Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 11 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

2.

Aanvraag tegemoetkoming schade voor het adres Sportweg 12

3.

4.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planologie
Het college:
1. Verleent aan de heer J.A.B. Harms, wonende aan de Sportweg 12 te Hoevelaken een
tegemoetkoming in schade van € 6.000,=, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9
augustus 2016.
2. Stelt de brief aan J.A.B. Harms vast.
Nr.: 774362

Concept begroting 2018 Regio De Vallei

P: MRO
Het college:
1. Stemt in met de concept begroting 2018 Regio De Vallei.
2. Stelt de raad voor kennis te nemen van de concept begroting 2018 Regio De Vallei.
3. Stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de reactiebrief aan het bestuur van Regio
De Vallei en geen zienswijze (wensen of bedenkingen) in te dienen tegen de concept
begroting Regio De Vallei 2018.
Nr.: 1096644

Toestemming plaatsing zonnepanelen

P: Zelfredzaamheid arbeidsmarkt
Het college:
1. Geeft toestemming aan de bevoegde schoolbesturen om zonnepanelen te (laten) plaatsen op
daken van schoolgebouwen, op voorwaarde dat het bevoegd gezag van de school een
overeenkomst met de leverancier/beheerder van zonnepanelen afsluit, waardoor geen kosten
of risico’s van welke aard dan ook ten laste van de gemeente kunnen komen.
2. Stemt op voorhand in met het beschikbaar stellen van daken van gemeentelijk vastgoed voor
de plaatsing van zonnepanelen, op voorwaarde dat een overeenkomst met de
leverancier/beheerder van zonnepanelen afgesloten wordt, waardoor geen kosten of risico’s
van welke aard dan ook ten laste van de gemeente kunnen komen.
3. Geeft ingeval van schoolgebouwen toestemming om in voorkomende gevallen partijen op
voorhand toestemming te verlenen om een recht van opstal te vestigen aangaande plaatsing
van zonnepanelen.
4. Stemt ingeval van gemeentelijk vastgoed op voorhand in met de vestiging van een recht van
opstal aangaande plaatsing van zonnepanelen.
5. Stelt de raad voor om in het kader van de Wet Markt en Overheid het beschikbaar stellen van
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daken van schoolgebouwen en gemeentelijk vastgoed voor zonnepanelen als activiteit van
algemeen belang te beschouwen, indien de zonnepanelen beheerd worden door een
organisatie zonder winstoogmerk.
Nr.: 940867

5.

Raadsinformatiebrief breedband

6.

Artikel 33 vragen VVD vragen Welzorg

P: Operationeel Beheer
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de breedband buitengebied vast.
Nr.: 1095331
P: MRO
Het college:
1. Neemt kennis van de artikel 33 vragen vanuit de VVD-fractie over Welzorg.
2. Stemt in met de beantwoording van de vragen
3. Brengt de VVD-fractie en de gemeenteraad via een brief op de hoogte van de beantwoording.
Nr.: 1095307

7.

Openingstijden zwembaden zomer 2017

8.

Aanwijzen tijdelijke budgethouders en toewijzen budgetten 2017

P: Welzijn en Onderwijs
Het college stelt de brief aan SRO omtrent de openingstijden van de zwembaden in de zomer
van 2017 vast.
Nr.: 967375
P: Bedrijfskunde
Het college wijst zes tijdelijke budgethouders aan voor de periode vanaf 1 januari 2017 en wijst
de budgetten van de begroting 2017 met terugwerkende kracht aan hen toe.
Nr.: 990245

Aldus vastgesteld op 17 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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