Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 29 augustus 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
: E. Donga

Afwezig

: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 22 augustus 2017

2.

Definitieve onderzoeksopzet evaluatie gebiedsteams Nijkerk

3.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stemt in met de definitieve onderzoeksopzet evaluatie gebiedsteams zoals verwoord in de
presentatie ‘Bureaukeuze & traject evaluatie gebiedsteams Nijkerk’ (bijlage 1 en op 23
augustus jl. in B&W besproken).
2. Stelt voor het betrekken van het bureau Rebel, de heer D. Banning van de Vrije Universiteit
en de heer Deuten voor de effectencalculator in totaliteit een richtinggevend bedrag van
€ 70.000 beschikbaar.
3. Informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen evaluatie gebiedsteams via een
raadsinformatiebrief naar aanleiding van vaststelling van de motie ‘kwaliteit’ en via een korte
passage in de begroting 2018. De raadsinformatiebrief wordt in de loop van september
opgemaakt in combinatie met het B&W advies naar aanleiding van de motie kwaliteit en na
vaststelling aan de gemeenteraad verzonden.
4. Verwerkt aan de hand van definitieve offertes in de 2e Bestuursrapportage de definitieve
onderzoekskosten.
5. Start per direct met communicatie en uitrol van de evaluatie richting medewerkers van de
gebiedsteams, de moederorganisaties en de Sociaal Domeinraad Nijkerk.
Nr.: 1139903

Voorgenomen besluit programma onderwijshuisvesting 2018

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Stelt het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2018 vast overeenkomstig het
gestelde in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2014.
2. Stelt de benodigde middelen van € 2 miljoen via de begroting 2018 beschikbaar, waarbij:
- € 23.000 aan kapitaallasten ten laste komt van de stelpost IHP 2018 (te weten: de eerste
inrichting van De Hoeve en de tijdelijke huisvesting in Hoevelaken).
- € 117.000 aan kapitaallasten ten laste komt van de stelpost IHP 2019 (te weten: renovatie
van de Willem Farelschool en de rentelasten van de grondaankoop voor de school in
Doornsteeg).
3. Stemt in met correctie van afschrijvingstermijn voor renovaties van 40 jaar naar 25 jaar,
conform de Financiële verordening.
Nr.: 1136142
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4.

Reactieve aanwijzing vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied 2017

5.

Herontwikkeling locatie Vrijheidshof, Nijkerk

6.

P: Planvorming
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake ‘reactieve aanwijzing en vervolgoverleg met
Provincie Gelderland en LTO’ ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied 2017 vast.
Nr.: 1130106
P: Project- en procesbegeleiding
Het college:
1. Legt het ontwerpbestemmingsplan Vrijheidshof ter inzage.
2. Sluit een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer Timmer Materieel B.V. waarin wordt
vastgelegd welke verantwoordelijkheden de gemeente en initiatiefnemer hebben bij de
herontwikkeling van de locatie Vrijheidshof in Nijkerk.
3. Informeert omwonenden middels bijgevoegde brief.
4. Informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde brief.
Nr.: 1136283

Realiseren twee schuurwoningen op het achtererfgebied Venestraat 52 in Nijkerk

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent medewerking aan het realiseren van twee woningen op het achtererfgebied van de
Venestraat 52 in Nijkerk.
2. Verleent medewerking door het voeren van de procedure voor een herziening van het
bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
3. Stelt de brief aan de heer G. van Dijk van Vidazz vast.
Nr.: 1133593

Aldus vastgesteld op 5 september 2017
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
de heer E. Donga

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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