Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 9 januari 2018
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 19 december 2017

2.

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2018

3.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Veiligheid
Het college stelt de volgende collectieve festiviteiten 2018 vast:
- Boerenmaandag (kern Nijkerk) op maandag 16 april 2018.
- Koningsdag (gehele gemeente) op vrijdag 27 april 2018.
- Nacht van Nijkerk (kern Nijkerk) op donderdag 23 augustus 2018.
- Dorpsdag (kern Hoevelaken) op zaterdag 25 augustus 2018.
Nr.: 1187141

Resultaten van de zelfevalutaties BRP en waardedocumenten 2017

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college:
1. Neemt kennis van de uitkomsten van beide zelfevaluaties.
De burgemeester:
2. Stelt de managementrapportage van de zelfevaluatie waardedocumenten Paspoorten en
Nederlandse Identiteitskaart (PNIK) vast en ondertekent het uittreksel.
Nr.: 1177744

4.

Art 33 vragen inzake verspilling van hulpmiddelen

5.

Gemeentelijk Rioleringsplan

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de brief aan de Raadsfractie van het CDA vast.
Nr.: 1189053
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt het concept “Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022” vast voor een looptijd van
5 jaar. Het totale plan heeft een beschouwende periode van 60 jaar.
2. Neemt kennis van de reacties op het GRP van het Waterschap.
3. Legt het “Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022” aan de agendacommissie voor, met
het verzoek dit in de raad vast te laten stellen conform het raadsvoorstel.
Nr.: 1143210
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6.

Verordening leerlingenvervoer 2018

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stelt de raad voor de Verordening leerlingenvervoer 2018 vast te stellen.
2. Stelt de Beleidsregels leerlingenvervoer 2018 vast.
Nr.: 1164155

7. Raadsinformatiebrief uitkomst aanbesteding exploitatie binnensport

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de uitkomst van de aanbesteding exploitatie
binnensport vast.
Nr.: 1189463

8.

9.

Afronding planprocedure herontwikkeling Nijkerk aan Zee

P: MRO/Planologie
Het college stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen zoals
opgenomen in de Nota zienswijzen en (ambtshalve) wijzigingen.
2. Het bestemmingsplan Nijkerk aan Zee (Hulckesteijn te Nijkerk) gewijzigd vast te stellen met
in achtneming van de Nota zienswijzen en (ambshalve) wijzigingen.
3. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Managementletter 2017

P: Financiën
Het college neemt kennis van de managementletter 2017 van onze accountant EY.
Nr.: 1183233

10. Kaderbrief 2019 Omgevingsdienst de Vallei

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college:
1. Stemt in met de Kaderbrief begroting Omgevingsdienst de Vallei 2019.
2. Stuurt de Kaderbrief met raadsvoorstel en –besluit door naar de gemeenteraad ter
besluitvorming in februari 2018. Het voorstel is om geen wensen en bedenkingen vanuit
Nijkerk in te dienen.
Nr.: 1177014

Openbare besluitenlijst collegevergadering 9 januari 2018

Pagina 2

11. Jaarplan 2018 en Kadernota 2019-2022 Regio FoodValley

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stelt het Jaarplan 2018 regio FoodValley met alle daarin opgenomen activiteiten vast.
2. Brengt de bijdrage voor het Jaarplan 2018 (€14.100 activiteiten 2017 in combinatie met
€ 85.750 activiteiten 2018) ten laste van de exploitatie (=resterend uitvoeringsbudget
FoodValley).
3. Stelt de Kadernota 2019-2022 Regio FoodValley met alle daarin opgenomen activiteiten vast
en stemt in met de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 3,05 (was € 2,99).
4. Stelt de gemeenteraad voor met ingang van 2019 aanvullend een jaarlijks bedrag van
€ 25.000 structureel in de exploitatie op te nemen ter ondersteuning van de uitvoering van
lokale activiteiten regio FoodValley (bv. Foodproductiecluster). Deze bijdrage te verwerken in
de Voorjaarsnota 2019.
5. Legt de Kadernota 2019-2022, gelijktijdig met het Jaarplan 2018, ter bespreking voor aan de
gemeenteraad.
6. Stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Jaarplan 2018 en geen wensen en
bedenkingen in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2019-2022.
7. Stelt de raad voor de structurele effecten van de Kadernota 2019-2022 ad € 54.400 in de
Voorjaarsnota 2019 van Nijkerk op te nemen.
Nr.: 1189031

Aldus vastgesteld op 16 januari 2018
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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