Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 20 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 12 juni 2017

2.

Concept definitief ontwerp herinrichting Van Reenenpark

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt het concept definitief ontwerp herinrichting Van Reenenpark met de voorgestelde
wijzingen in dit advies vast en legt deze gedurende 3 weken ter inzage.
2. De belanghebbenden worden van dit besluit op de hoogte gebracht middels een brief,
website en een artikel in de krant.
Nr.: 1106193

3.

Meicirculaire gemeentefonds 2017

4.

Vooroverleg Veenwal 5 namens R. van Ee

5.

P: Financiën
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire 2017 vast.
Nr.: 1118123
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan het verzoek tot het verplaatsen van een woning aan
Veenwal 5/5a in ruil voor het slopen van overtollige agrarische bebouwing ter plaatse.
2. Verleent medewerking door middel van het toepassen van de procedure artikel 2.12, lid 1
onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
3. Stelt de brief aan de heer Veltman van Bouwschap, namens de heer en mevrouw Van Ee vast.
Nr.: 569977

Instellen bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stemt in met het door de ondernemers opgestelde plan voor een bedrijveninvesteringszone
Nijkerk binnenstad.
2. Stelt de raad voor de Verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad Nijkerk 2018-2022
vast te stellen.
3. Neemt kennis van de concept uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting
BIZ Binnenstad Nijkerk.
4. Macht de portefeuillehouder Economische Zaken om namens het college te besluiten tot het
aangaan van de in punt 3 bedoelde overeenkomst.
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5. Besluit, onder voorbehoud van instemming door het Algemeen Bestuur van GBLT, om de
bevoegdheden van het college in het kader van de heffing en invordering van de BIZ-heffing
binnenstad Nijkerk over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn te Zwolle, en dit besluit bekend te maken.
Nr.: 1107055

6.

Jaarverslag commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2015

P: Vakspecialisten
Het college brengt het jaarverslag van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit over 2015 ter kennis
aan de raad door middel van de concept raadsinformatiebrief.
Nr.: 1117421

Aldus vastgesteld op 27 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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