Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 22 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
: G. van Beek

1.

De besluitenlijst van de vergadering van 4 juli 2017

2.

Uitbreiding bouwvlak en omschakelen naar niet-grondgebonden veehouderij aan
de Keienweg 8 Nijkerk

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planologie
Het college:
1. Verleent medewerking aan het omschakelen van een grondgebonden melkveehouderij
naar een niet-grondgebonden kalverhouderij, inclusief het verruimen van het bouwvlak
met maximaal 500 m² aan de Keienweg 8 in Nijkerk.
2. Verleent medewerking door het voeren van de uitgebreide procedure op grond van artikel
2.10 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
3. Stelt de brief aan de heer J.G.P. van Schaik van Westreenen BV vast.
Nr.: 664558

3.

Raadsinformatiebrief voortgang Inclusie Agenda

4.

Aanwijzen tijdelijke Toezichthouders Basisregistratie Personen

5.

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast over de voortgang van de Inclusie Agenda Nijkerk.
Nr.: 1122354
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college:
1. Wijst de heer F.C.M. van Berkel, de heer H. van den Bersselaar, de heer R. Corba, de heer R.
Haanappel, de heer F.U. Kraak, de heer T. Jansen, de heer R.G. Oude Wolbers, de heer F.G.M.
Theunissen en de heer D.C. Thijssen, allen in dienst van Legitiem, aan als tijdelijke
toezichthouders Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Nijkerk voor de jaren 2017
en 2018.
2. Trekt het besluit om de heer J. Timmer, in dienst van Legitiem, te benoemen als tijdelijke
toezichthouder Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Nijkerk voor de jaren 2016
en 2017 in.
Nr.: 1134694

Subsidieaanvraag “Gluren bij de buren”

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college verstrekt een subsidie van € 6.000,- aan Stichting de Cultuurbrigade om festival
“Gluren bij de buren” te organiseren op 11 februari 2018.
Nr.: 1119993
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6.

Vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein ‘Samen aan Zet’

7.

Afronding planprocedure Deelplan 2, Derde fase, Nijkerkerveen

8.

9.

P. Proces- en Projectbegeleiding
Het college stelt het raadsvoorstel inzake vervolg voorstellen dialooggroep Sociaal Domein
‘Samen aan Zet’ vast.
Nr.: 1137467
P: Project- en procesbegeleiding
Het college stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijze en de voorgestelde aanpassingen zoals
opgenomen in de Notitie zienswijzen en planaanpassingen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Deelplan 2, derde fase, Nijkerkerveen vast te stellen met
inachtneming van de Notitie zienswijzen en planaanpassingen.
3. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
4. Voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan Deelplan 2, derde fase, Nijkerkerveen
(NL.IMRO.0267.BP0115) zal gelden als welstandsnota in de zin van de Woningwet vast te
stellen het beeldkwaliteitplan Nijkerkerveen deelplan 2.
5. Dit besluit bekend te maken via het elektronisch gemeenteblad en gelijktijdig in werking te
laten treden met het bestemmingsplan Deelplan 2, derde fase, Nijkerkerveen.
Nr.: 1135010

Verlenen hogere grenswaarde Westerdorpsstraat 68 Hoevelaken

P: Planvorming
Het college:
1. Stelt een hogere grenswaarde van maximaal 52 dB vast, ten behoeve van het gebruik van de
bestaande bebouwing op het perceel Westerdorpsstraat 68 te Hoevelaken als woning.
2. Maakt het besluit voor verlening van een hogere grenswaarde bekend en legt het besluit
vervolgens zes weken ter inzage.
Nr.: 1135003

Verzoek vergoeding planschade voor het perceel Hogenhof 31 Nijkerk

P: Planologie
Het college:
1. Verleent aan de heer G.G. Wincoop een schadebedrag van € 5.100,-, vermeerderd met
wettelijke rente vanaf 21 november 2016.
2. Stelt de brief aan de heer G.G. Wincoop vast.
Nr.: 795357

10. Uitvoering Nijkerk, Sportief en Gezond september 2017 ev.

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Verlengt de opdracht aan Sportimpuls om het uitvoeringsprogramma voor de laatste 4
maanden van 2017 af te maken (à € 54.708,-).
2. Verstrekt de opdracht aan Sportimpuls voor de uitvoering van twee dialoogvoorstellen uit
“Leefstijl” à € 5.750,-.
3. Besluit de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ te continueren in 2018.
4. Verstrekt (onder voorbehoud van de rijkssubsidie) aan Sportimpuls een opdracht om de
Coöperatie ‘Nijkerk Sportief en Gezond’ in te zetten per 1 januari 2018 om activiteiten te
organiseren met de focus op voldoende dagelijkse beweging, gezonde voeding en
sportdeelname.
5. Verstrekt € 47.500,- aan Sportimpuls om extra activiteiten uit te voeren die ten goede komen
aan de kwaliteit van de sport en cultuur in Nijkerk.
Nr.: 1133706
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11. Herontwikkeling van de Brink 61 te Nijkerk

P: MRO
Het college:
1. Is voornemens medewerking te verlenen aan het verzoek om herontwikkeling van het perceel
Brink 61 in Nijkerk ten behoeve van de realisatie van 10 woningen.
2. Sluit een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer waarin is geregeld dat de voorziene
ontwikkeling voor rekening en risico van de van de initiatiefnemer komt.
3. Verkoopt aan Timmer Materieel B.V. gevestigd aan de Stenenkamerseweg 21 te (3882 NE)
Putten of een direct gerelateerde werkmaatschappij een perceel ter grootte van circa 75 m².
4. Stemt in met bijgevoegde anterieure exploitatie- en koopovereenkomst.
Nr.: 1137484

12. Achtervang garantiebesluit nieuwe lening Woningstichting Nijkerk

P: Vakspecialisten
Het college stelt het Achtervang garantiebesluit voor de leningsovereenkomst tot geldlening
BNG-leningsnummer 40.111283 van corporatie WSN vast.
Nr.: 1132197

13. Raadsinformatiebrief problemen leerlingenvervoer

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast over de problemen leerlingenvervoer.

Aldus vastgesteld op 29 augustus 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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