Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 17 april 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 10 april 2018

2.

Principeverzoek transformatie Stationsweg 6 Nijkerk van “kantoor naar wonen”

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planvorming
Het college:
1. Doet geen uitspraak over het principeverzoek voor het omzetten van het kantoor op het
perceel Stationsweg 6 naar wonen, maar wijst de verzoeker op de bestaande beperkingen.
2. Informeert de verzoeker middels een brief.
Nr.: 1105965

3.

Gebruik voormalige woning als bijgebouw Laakweg 5 te Nijkerkerveen

4.

Vaststellen Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018

5.

Overeenkomst sorteren en vermarkten plastic en drankkartons

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan het gebruik van de voormalige woning als
bijgebouw op perceel Laakweg 5 te Nijkerkerveen.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 1233722
P: Juridische Zaken
Het college stelt de raad voor de Verordening commissie bezwaarschriften Nijkerk 2018 vast te
stellen onder intrekking van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften raad Nijkerk 2004
en het Reglement adviescommissie bezwaarschriften college en burgemeester gemeente Nijkerk
2016.
Nr.: 1228315
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van het voornemen om een publiek publieke overeenkomst te sluiten met de
Afvalcombinatie de Vallei (ACV) voor het sorteren en vermarkten van plastic en drankkartons.
2. Stemt in met het aangaan van de hierboven genoemde overeenkomst.
Nr.: 123916
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6.

7.

Compensatieverplichting Barneveldseweg 178 te Nijkerk

P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met de voorgestelde invulling van de compensatie-eis op perceel Barneveldseweg
178 te Nijkerk.
2. Stelt de antwoordbrief aan de perceeleigenaar vast.
Nr.: 160185

Reactie regio FoodValley op aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit 2018

P: Planvorming
Het college stemt in met de voorgestelde reactie van regio FoodValley op het conceptkabinetsbesluit voor de aanpassing van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
2018.
Nr.: 1237215

8.

Opdrachtverlening sloop zwembaden en tijdelijke huisvesting basisonderwijs
Hoevelaken

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college besluit:
1. Opdracht te verlenen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting in Hoevelaken voor de
periode 2018 tot medio 2023 op de locatie van zwembad De Slag.
2. Opdracht te verlenen voor de sloop van de bestaande zwembaden Bad Bloemendal en De
Slag en bouwkundige aanpassingen bij sporthal De Slag.
3. De (extra) kosten bij de 1e Berap te verwerken door:
- De kosten voor huur in 2018 ten laste te brengen van de stelpost IHP.
- De overige kosten van € 240.000,- (voor aanleg schoolplein, kiss & ride, nutsvoorzieningen
etc.) te activeren en in vijf jaar af te schrijven met ingang van 2019.
- De kosten voor 2019 en verder mee te nemen in de actualisatie van het integraal
huisvestingsplan die in 2018 gepland staat
- De sloopkosten van circa € 500.000,- van Bad Bloemendal en zwembad De Slag ten laste
te brengen van de reserve bouwgrondexploitatie
- De kosten voor bouwkundige aanpassingen van circa € 160.000,- bij sporthal De Slag te
activeren en de kapitaallasten van € 9.000,- te dekken uit de stelpost sportaccommodaties
4. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.
Nr.: 1235116

9.

Erfpachtcontract Nieuwbouw scouting Doornsteeg

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stemt in met de inhoud van de erfpachtovereenkomst voor een perceel ter grootte van circa
405m2 waar het scoutinggebouw op wordt gesitueerd. De jaarlijkse canon bedraag € 1.944
welke jaarlijks wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer voor de consumentenprijsindex
(CPI), reeks alle huishoudens, (2015=100) en stemt in met de gebruiksovereenkomst voor
het resterende terrein dat is afgescheiden door de geluidswal en de groene erfafscheiding.
2. Mandateert wethouder Aboyaakoub voor het doorvoeren van ondergeschikte wijzigingen in de
Erfpachtovereenkomst
3. Besluit om de bouw pas te starten na het notarieel vestigen van het erfpachtrecht.
4. Besluit de raad voor te stellen om in de eerste bestuursrapportage 2018 de interne
grondlevering van grondexploitatieplan Doornsteeg versus scouting Doornsteeg te
formaliseren.
Nr.: 1107387
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10. Stand van zaken Nieuwbouw Scouting Doornsteeg

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Besluit het investeringskrediet voor de nieuwbouw van de scouting van € 484.000,- te
verhogen met € 42.000,- en de extra kapitaallasten van € 2.000,- ten laste te brengen van de
gemeentelijke exploitatie.
2. Besluit een eenmalige investering van € 140.000,- voor duurzaamheid en beeldkwaliteit te
doen vanuit de reserve bouwgrondexploitatie, indirect vanuit complex Doornsteeg.
3. Besluit de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot financiën van de
Nieuwbouw van Scouting in Doornsteeg door middel van een raadsinformatiebrief.
Nr.: 1107387

Aldus vastgesteld op 24 april 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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