Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 7 november 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 31 oktober 2017

2.

Vaststellen aantal stembureaus verkiezingen Gemeenteraad op 21 maart 2018

3.

Verkiezingsposters

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt het aantal van 22 stembureaus en de locaties vast voor de verkiezingen voor de
Gemeenteraad op 21 maart 2018.
Nr.: 1148884
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college:
1. Besluit om te stoppen met het plaatsen van de huidige aanplakborden.
2. Besluit om bij de verkiezingen voor 2018 zes bordbusters te huren en voor de verkiezingen
vanaf 2019 zes trotters te huren; structurele meerkosten voor 2018 € 1.870 en vanaf 2019
€ 2.800 worden verwerkt in de 1e rapportage 2018.
3. Besluit éénmalig € 12.500 te investeren voor aanpassing op de Flier, zodat de opslag voor het
verkiezingsmateriaal in eigen beheer komt en kosten externe opslag ad € 2.900 per jaar
komen te vervallen; de budgettaire gevolgen van de investering welke in circa 4 jaar wordt
terugverdiend, worden verwerkt in de 1e rapportage 2018.
Nr.: 1144547

4.

Sloop Gebouw Triangel en Bakhuis

5.

Raadsinformatiebrief voortgang BLNP

6.

Collegeadvies aanpassing AGN aan 3 LOGA brieven

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college besluit, gezien de huidige staat van de panden en bezetting, over te gaan tot sloop
van “Het Biggenhok” en “Het Bakhuis” op de Moorselaar 69 en 71.
Nr.: 1151877
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de voorgang van de samenwerking
bedrijfsvoering BLNP vast.
Nr.: 1155264
P: HRM
Het college stelt de wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nijkerk (AGN) vast
conform ontwerpbesluit.
Nr.: 1146340
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7.

8.

9.

Aanlevercontract ARN

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Legt het voornemen van het Dagelijks Bestuur van de Regio de Vallei, om het Algemeen
Bestuur voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid het aanlevercontract met
de ARN op te zeggen, voor aan de raad.
2. Stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen .
Bestuur van de Regio de Vallei betreffende de voortzetting van het aanlevercontract met de
ARN.
Nr.: 1156916

Manifest Ruimtelijke Adaptatie

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van het regionale Manifest Ruimtelijke Adaptatie.
2. Stemt in met de inhoud hiervan.
3. Machtigt wethouder van Veelen om namens het college het Manifest te ondertekenen.
4. Informeert de raad door middel van concept raadsinformatiebrief.
Nr.: 1153653

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Vrijheidshof

P: Project- en procesbegeleiding
Het college:
1. Stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan Vrijheidshof vast te stellen.
2. Stelt de raad voor af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Nr.: 1155878

10. Wijziging GR RNV en Inclusiefgroep

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Stemt onder voorbehoud van toestemming door raad in met de zeventiende wijziging van de
GR RNV waardoor de uitvoering van de WSW niet langer gedelegeerd wordt aan de RNV en
daarnaast met de uittreding van de gemeente Nijkerk uittreding uit de RNV.
2. Vraagt de raad o.g.v. artikel 1 lid 2 junto lid 3 van de Wgr om toestemming voor het wijzigen
van de GR RNV en de uittreding van de gemeente Nijkerk.
3. Verwerft de aandelen van de Inclusief Groep overeenkomstig het in bijlage B opgenomen
voorstel, tenzij de wensen en bedenkingen van de raad aanleiding zijn om anderszins te
besluiten.
4. Vraagt de raad o.g.v. artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken over deelname in de publieke vennootschap Inclusief Groep.
5. Wijst de Inclusief Groep aan als de uitvoerder van de WSW.\
6. Gaat met de Inclusief Groep een dienstverleningscontract aan.
7. Gaat akkoord met een formeel dienstverband bij de gemeente Harderwijk van de bij de
Inclusief Groep werkzame ambtenaren.
8. Wijst de Inclusief Groep aan als formeel en materieel werkgever van “haar”
SW-medewerkers.
9. Neemt kennis van de voorgestelde statutenwijzigingen van de Inclusief Groep.
10. De besluiten 3 t/m 9 te nemen onder voorwaarde dat de andere deelnemende gemeenten
overeenkomstig besluiten.
11. Gaat akkoord met het procesvoorstel ingeval van verliezen van de Inclusief Groep.
12. Neemt kennis van het voornemen van de “overleggroep sociale werkvoorziening” om in de
loop van 2018 nader te adviseren over de gewenste liquiditeitspositie van de Inclusief Groep
en het uitvoeren van een evaluatie transformatie SW eind 2018.
Nr.: 1150491
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11. Reactie op MPH

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college stemt in met het versturen van een schriftelijke reactie op de presentatie van de
initiatiefnemers van het Maatschappelijk Plein Hoevelaken d.d. 10-10-2017.
Nr.: 1157331

Aldus vastgesteld op 14 november 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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