Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 2 mei 2017
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

: W. van Veelen, loco-burgemeester
: M.L.C. Klein en N. Aboyaakoub
: G. van Beek

Afwezig

: G.D. Renkema en P.M.C. van Loozen

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2017

2.

Doorzetting subsidies Steengoed Benutten naar WSN en Beeckhof B.V.

3.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Project- en procesbegeleiding
Het college besluit om op grond van de Algemene subsidieverordening 2014:
1. Voor het project Herontwikkeling Callenbachstraat te Nijkerk een gemeentelijke
projectsubsidie te verlenen aan Woningstichting Nijkerk van maximaal € 500.000,- en hiervan
€ 400.000,- als voorschot uit te betalen na schriftelijke akkoordverklaring door WSN.
2. Voor het project Herontwikkeling en transformatie Bijenvlucht te Hoevelaken een
gemeentelijke projectsubsidie te verlenen aan Beeckhof B.V. van maximaal € 400.000,- en
hiervan € 200.00,- als voorschot uit te betalen na schriftelijke akkoordverklaring door
Beeckhof B.V..
3. Voor het project Herontwikkeling Koetsendijk-Torenstraat te Nijkerk een gemeentelijke
projectsubsidie te verlenen aan Woningstichting Nijkerk van maximaal € 344.077 en hiervan
€ 267.261,60 als voorschot uit te betalen na schriftelijke akkoordverklaring door WSN.
4. In te stemmen met de verplichtingen die zijn opgenomen in de drie subsidiebeschikkingen.
Nr.: 818086

Benoemen leden in de adviescommissie bezwaarschriften tegen college- en
burgemeestersbesluiten

P: Bestuurlijke & Juridische zaken
Het college en de burgemeester:
1. Wijzigen artikel 3 van het Reglement conform bijgaand besluit.
2. Benoemen de volgende personen tot lid van de adviescommissie bezwaarschriften:
- Mevrouw mr. J. Heijerman
de heer J. Haijtink
- De heer B. van Maaijen
de heer mr. R. Oosterhuis
- De heer J. van Keeken
Mevrouw M. de Waal
- Mevrouw M. Polder
De heer G. Klompmaker
- Mevrouw T.M.P. Ngo
de heer mr. G.T. Colenbrander
Nr.: 815643

Openbare besluitenlijst collegevergadering 2 mei 2017

Pagina 1

4.

Glasverbod 2017

5.

Begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Omgevingsdienst De Vallei

6.

Plan van Aanpak Energie Omgevingsdienst De Vallei

P: Veiligheid
Het college en de burgemeester (ieder voor zijn eigen bevoegdheid) besluiten gebieden en tijden
aan te wijzen waarop het verboden is om consumpties in glas te verstrekken en/of consumpties
in glas of blik bij zich te hebben.
Nr.: 939748
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college:
1. Neemt kennis:
- Van de programmabegroting 2018 van de OddV en constateert dat de begroting is
opgesteld binnen de vastgestelde kaders.
- Van de begrotingswijziging 2017 en ziet daarin geen aanleiding voor een nadere reactie.
- Van de jaarstukken 2016 en het positieve resultaat (€ 288.000,-) dat daaruit blijkt en de
daarin opgenomen rapportage conform artikel 5.2. verordening kwaliteit
vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) met betrekking tot de kwaliteit van de
uitvoering van de wettelijke taken.
2. Gaat akkoord met het voorstel van het AB om het positieve resultaat als volgt te bestemmen:
- € 84.000,- ten behoeve van doorontwikkeling organisatie
- € 204.000,- ten behoeve van intensivering uitvoering energietaken bij toezicht en
handhaving. Zie voorts separaat advies (nr.1100876) ten aanzien Plan van Aanpak Energie
OddV.
3. Legt de begroting en Jaarrekening middels een raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad.
Daarin het voorstel om daartegen geen zienswijzen in te brengen. Tevens doet het college in
dit raadsvoorstel mededeling over de mate waarin bij de uitvoering van de taken wordt
voldaan aan de voorgeschreven kwaliteit van uitvoering (conform artikel 5.2. van de
verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving) en wordt de raad
geïnformeerd over de besteding van het positieve jaarresultaat 2016 van de omgevingsdienst.
Nr.: 1097204
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college:
1. Stelt het Plan van Aanpak Energie Omgevingsdienst De Vallei vast als aanvulling op het
Uitvoeringsprogramma 2017 van deze Omgevingsdienst, waarbij:
a. Energietoezicht Wet milieubeheer in het primaire proces wordt uitgeoefend daar waar een
Erkende Maatregelenlijst (EML) beschikbaar is (spoor 1, scenario 2).
b. Energietoezicht Wet milieubeheer projectmatig wordt opgepakt zoals scholen, sauna’s en
zwembaden (spoor 2).
c. Invulling wordt gegeven aan de EED richtlijn (spoor 3).
d. De middelen worden ingezet die voortvloeien uit het positieve jaarresultaat 2016 van de
Omgevingsdienst en die door het Rijk extra in het kader van het gemeentefonds
beschikbaar zijn gesteld (zie ook advies begroting 2018 en jaarrekening 2016 OddV).
2. Informeert de raad middels een raadsinformatiebrief over de Plan van Aanpak.
Nr.: 1100876
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7.

Overeenkomst met Sensoor, AKJ en Kindertelefoon

8.

Vervolg voorstellen dialooggroep Leefstijl

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college besluit de overeenkomst van opdracht aan te gaan met de stichting Advies en
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de stichting Kindertelefoon en de stichting Sensoor voor de
uitvoering van de adviestaken die opgenomen zijn in respectievelijk artikel 2.6 lid 1 sub f
Jeugdwet, artikel 2.6 lid 1 sub c en d Jeugdwet en artikel 2.2.4 eerste lid sub b Wmo 2015.
Nr.: 1102339
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college:
1. Stelt het raadsvoorstel inzake Vervolg voorstellen dialooggroep Leefstijl vast.
2. Besluit met betrekking tot het voorstel “Alternatief model beheren en exploiteren
sportaccommodaties” om de joint-venture-constructie nu niet mee te nemen in de huidige
aanbestedingsprocedure voor exploitatie van zwembad en sporthallen.
Nr.: 984501

Aldus vastgesteld op 9 mei 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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