Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 6 juni 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 30 mei 2017

2.

Algemene Ledenvergadering VNG

3.

4.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Juridische Zaken
1. Het college heeft het aanvullende memo besproken.
2. Zal ten aanzien van het jaarverslag een schriftelijke reactie geven.
3. Het college machtigt de gemeentesecretaris namens het college te stemmen.

Jaarstukken 2016 en productenrealisatie

P: Bedrijfskunde
Het college:
1. Stelt de productenrealisatie 2016 vast en zendt deze ter kennisneming aan de raad toe.
2. Stelt de raad voor de Meerjaren Prognose Grondexploitatie behorende bij de jaarstukken
2016 vast te stellen.
3. Stelt de raad voor de jaarstukken 2016 vast te stellen.
4. Stelt de raad voor het college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en beheer.
5. Stelt de raad voor om van het voordeling jaarrekeningresultaat van € 3.121.000 toe te voegen
aan de algemene reserve.
Nr.: 886114

Ontwerp uitwerkingsplan De Woongaarde

P: Planologie
Het college:
1. Legt het ontwerpuitwerkingsplan Doornsteeg, 6e uitwerking, De Woongaarde ter inzage.
2. Legt het bijbehorende ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van
de Wet geluidhinder ter inzage.
3. Stelt het ontwerpuitwerkingsplan Doornsteeg, 6e uitwerking, De Woongaarde vast indien er
tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen worden ingediend.
4. Stelt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet
geluidhinder vast indien er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen worden ingediend.
Nr.: 1111624
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5.

Aanwijzen Toezichthouder Wmo

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Trekt haar besluit in van 19 april 2016, nummer 5, betreffende het aanwijzen van mevrouw L.
Bolhuis als toezichthoudend ambtenaar Wmo.
2. Trekt haar besluit in van 6 juni 2016, nummer 7, betreffende het vaststellen van een
Calamiteitenprotocol Sociaal Domein.
3. Stelt de Visie op kwaliteitstoezicht en de rol van de Toezichthouder Kwaliteit vast, zoals
verwoord in het kader “Toezicht in de Wmo gemeente Nijkerk, versie 30 mei 2017.
4. Wijst VGGM, team toezicht Wmo, aan als Toezichthouder Wmo kwaliteit.
5. Stelt voor 210 uur toezicht per jaar een budget van € 18.500,- per jaar ter beschikking.
Dekking vindt plaats binnen de ontvangen Rijksmiddelen voor begeleiding en dagbesteding.
Nr.: 1111104

6.

Wijzigen last onder dwangsom Domstraat 60a (Mostert & Van de Weg)

7.

Raadsinformatiebrief Sociaal Domein

P: Juridische Zaken
Het college wijzigt de last onder dwangsom overeenkomstig de brief.
Nr.: 1096159

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief Sociaal Domein vast en verstuurt deze naar de
gemeenteraad.
Nr.: 1112708

Aldus vastgesteld op 12 juni 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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