Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 26 september 2017
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

: G.D. Renkema, burgemeester
: M.L.C. Klein, W. van Veelen en P.M.C. van Loozen
: G. van Beek

Afwezig

: N. Aboyaakoub

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017

2.

Nijkerk aan Zee

3.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planologie
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Nijkerk aan Zee.
2. Akkoord te zijn met de anterieure overeenkomst.
3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.
Nr.: 1140248

Ledenraadpleging cao 2017-2019

P: HRM
Het college:
1. Stemt in met het principeakkoord CAO Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019.
2. Gaat akkoord met het doorgeven van de reactie op de ledenraadpleging zoals opgesteld in
BLNP verband conform bijlage 1 bij dit besluit.
Nr.: 1142163

4.

Raadsinformatiebrief gedragsaanpak Holkerweg

5.

Verdienmodel 2018 Parkeerservice

P: Vakspecialisten
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de gedragsaanpak Holkerweg vast.
Nr.: 1139810
P: Financiën
Het college:
1. Stemt in met de uitgangspunten van het nieuwe verdienmodel Parkeerservice ingaande
begroting 2018.
2. Besluit de structurele financiële consequenties à € 12.000 mee te nemen in de 2 e
Bestuursrapportage 2017.
Nr.: 1142215
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6.

7.

Milieujaarverslag 2016

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt het milieujaarverslag 2016 vast.
2. Zendt het milieujaarverslag 2016 inclusief uitvoeringstabel en begeleidende
raadsinformatiebrief naar de raad.
3. Stelt het persbericht vast.
Nr.: 1146357

Sloop en nieuwbouw woning en kleine woning Dijkje 14-14a, Nijkerkerveen

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan sloop en nieuwbouw van de woning en
kleine woning op de percelen Dijkje 14 en 14a, mits voldaan wordt aan de gestelde
voorwaarden.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 1142540

8.

Raadsinformatiebrief glasvezel Buitengebied

9.

Belastingverordeningen 2018 en harmoniseren systematiek leges
omgevingsvergunningen binnen het gebied van Omgevingsdienst de Vallei

P: Operationeel Beheer
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake glasvezel buitengebied vast.
Nr.: 1145041

P: Bestuurlijke & Juridische Zaken
Het college:
1. Stemt in met de uitgangspunten voor het harmoniseren van de systematiek van leges op het
gebied van omgevingsvergunningen, zodat per 1 januari 2018 sprake is van een meer
uniforme systematiek in de gemeenten die samenwerken in Omgevingsdienst de Vallei.
2. Stelt de raad voor de negen belastingverordeningen vast te stellen en de
kwijtscheldingsregeling te wijzigen, zoals vermeld in het raadsvoorstel met tien ontwerp
raadsbesluiten.
Nr.: 785520

Aldus vastgesteld op 3 oktober 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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