Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 31 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 24 oktober 2017

2.

Zienswijze verlaging geluidproductieplafonds

3.

Afronding planprocedure bestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2017,1

4.

5.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Vakspecialisten
Het college stelt de zienswijze ten aanzien van de verlaging van de geluidproductieplafonds vast.
Nr.: 1155835
P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met het aanbieden van de anterieure overeenkomst aan Schipper Bosch, in het
kader van de ontwikkeling aan de Hogebrinkerweg 23 te Hoevelaken.
2. Stelt de raad voor:
 Het ontwerpbestemmingsplan Gemeente Nijkerk 2017, 1 vast te stellen.
 Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Nr.: 1103140

Ter inzage leggen ontwerp wijzingsplan ‘Buitengebied 2017, Kamersteeg 4’

P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2017, Kamersteeg 4’.
2. Legt het ontwerp wijzigingsplan ter inzage.
3. Stemt in met het aanbieden van de planschadeovereenkomst aan de heer Van den Hazel.
4. Stelt de brief aan de heer Van den Hazel vast.
5. Besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp wijzigingsplan:
 Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2017, Kamersteeg 4’ vast te stellen.
 Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Nr.: 759222

Aangaan nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst de Vallei

P: Team OSO
Het college besluit:
1. Ter vervanging van de op 3 juni 2013 aangegane dienstverleningsovereenkomst (DVO)
bijgevoegde nieuwe DVO, gedateerd 5 oktober 2017, aan te gaan met de Omgevingsdienst
de Vallei.
2. De Omgevingsdienst overeenkomstig conceptbrief te berichten.
Nr.: 793624
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6.

Definitief concept van de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV)

7.

Evaluatie regionale woonruimteverdeling met Woningnet Eemvallei

8.

9.

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt het raadsvoorstel inzake de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort vast.
Nr.: 1153939
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de evaluatie van het regionaal
Woonruimteverdelingssysteem (Woningnet Eemvallei) vast.
2. Verlengt de overgangsregeling woonruimteverdeling voor onbepaalde tijd.
Nr.: 1154555

Verordening Duurzaamheidslening

P: Vakspecialisten
Het college stelt de raad voor de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Nijkerk vast te
stellen.
Nr.: 1153873

Raadsvoorstel “Nijkerkse Inclusie Agenda”: Plan van aanpak voor verbetering van de
toegankelijkheid in de gemeente Nijkerk

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de (concept)rapportage van MEE die is benut voor de totstandkoming van
de “Nijkerkse Inclusie Agenda”.
2. Stelt het raadsvoorstel “Nijkerkse Inclusie Agenda” en bijbehorend plan van aanpak voor de
verbetering van de toegankelijkheid in de gemeente Nijkerk, vast.
3. Stelt de raad voor om hiervoor (incidenteel) € 35.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene
reserve.
Nr.: 1155122

10. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

P: Kwaliteit Sociaal Domein
Het college:
1. Verzoekt de raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening
maatschappelijke ondersteuning 2015, wijziging 2017 in te trekken per 1-1-2018.
2. Stelt de raad voor de aangepaste verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 vast te
stellen.
3. Stelt het opstaptarief voor Valleihopper met ingang van 1 januari 2018 vast op €0,75, onder
voorwaarden dat de raad de verordening maatschappelijke ondersteuning vaststelt en dat alle
deelnemende gemeenten instemmen met de tariefsverhoging.
Nr.: 1153882

Aldus vastgesteld op 7 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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