Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 3 oktober 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 26 september 2017

2.

Definitief ontwerp herinrichting Van Reenenpark

3.

Realisatie tijdelijke huisvesting 28 eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt het eindverslag vast op basis van artikel 5 van de gemeentelijke inspraakverordening.
2. Stelt de indieners van de zienswijzen schriftelijk in kennis van het eindverslag.
3. Stemt in met het definitief ontwerp herinrichting Van Reenenpark, zoals deze ter inzage heeft
gelegen inclusief de wijzigingen in het eindverslag.
4. Stelt de raad schriftelijk in kennis te stellen van dit besluit
Nr.: 1106193
P: Vakspecialisten
Het college besluit:
1. Tot realisatie van 28 tijdelijke woningen voor eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp.
2. Een bedrag van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de te maken plankosten, het bouwrijp
maken en het woonrijp maken van het plangebied. Hiervan € 100.000,- ten laste te brengen
van de grondexploitatie Spoorkamp en € 150.000,- euro ten laste te brengen van de
algemene reserve. Dit mee te nemen bij de 2e Berap van 2017.
3. De raadsinformatie vast te stellen.
4. Het persbericht vast te stellen.
5. Medewerking te verlenen aan een tijdelijke omgevingsvergunning (max. 10 jaar).
Nr.: 1148848

4.

Afvalbeleidsplan

5.

Raadsinformatiebrief Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein

P: Vakspecialisten
Het college besluit het afvalbeleidsplan tezamen met het raadsvoorstel en –besluit, ter
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Nr.: 1125725
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein vast.
Nr.: 1148316
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6.

7.

8.

9.

Resultaten Jeugd cliënttevredenheid Nijkerk 2016

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar cliëntervaringen jeugd.
2. Brengt de resultaten over aan de Sociaal Domeinraad en de gemeenteraad via een
gecombineerde raadsinformatiebrief jeugd, Wmo en burgerpeiling.
3. Informeert de gemeenteraad op 12 oktober over ontwikkelingen Jeugd FoodValley.
Nr.: 1142253

Resultaten Wmo cliënttevredenheid 2016

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de positieve resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016.
2. Neemt kennis van de voorstellen die in het kader van de verbeteringen binnen het Sociaal
Domein Nijkerk reeds zijn of worden doorgevoerd.
3. Brengt de resultaten over aan de Wmo Adviesraad en de gemeenteraad via een
gecombineerde raadsinformatiebrief Jeugd, Wmo en burgerpeiling.
4. Informeert de gemeenteraad op 12 oktober over de Wmo ontwikkelingen binnen de
bijeenkomst “Jeugd FoodValley/monitoring Sociaal Domein”.
Nr.: 1148367

Resultaten Burgerpeiling 2017 Nijkerk

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de resultaten van de Burgerpeiling 2017.
2. Analyseert uiterlijk 1 januari de antwoorden vanuit de open vragen op vervolgstappen.
3. Brengt de resultaten van de burgerpeiling over aan de gemeenteraad en de Sociaal
Domeinraad via een gecombineerde raadsinformatiebrief Jeugd, Wmo en burgerpeiling.
Nr.: 1143670

Raadsinformatiebrief voortgang nieuwbouw zwembad
P: Ondersteuning, Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast.

Aldus vastgesteld op 10 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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