Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 22 mei 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 15 mei 2018

2.

Incidentele subsidie kosten omgevingsvergunning kleedkamers en clubgebouw
Hockey Club Nijkerk

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Verleent Stichting Sportcomplex Watergoor een incidentele subsidie van € 8.522,50 ter
compensatie van de kosten van de omgevingsvergunning voor kleedkamers en clubgebouw
Hockey Club Nijkerk.
2. Stelt de verleende subsidie, met gebruikmaking van artikel 18 van de Algemene
subsidieverordening 2014, direct vast.
Nr.: 1227118

3.

Verruiming sportvrijstelling per 1-1-2019
P: Financiën
Het college:
1. Neemt kennis van de verruiming van de btw op de sportvrijstelling per 1-1-2019.
2. Besluit tot nader onderzoek naar de consequenties ingaande 1-1-2019 voor gemeente en
sportinstellingen.
3. Besluit de raad in de eerste bestuursrapportage hiervoor een bedrag van € 23.000 ten laste
van het resultaat 2018 beschikbaar te stellen.
Nr.: 1235046

4.

Ondergrondse restafvalcontainers voor laagbouwwoningen

P: Vakspecialisten
Het college besluit tot het mogelijk maken van plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers
voor nieuwbouwlocaties ten behoeve van laagbouwwoningen.
Nr: 1240264
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5.

Vaststellen wijzigingsplan Buitengebied 2017, 1e wijziging Veenwal 8 Hoevelaken

6.

Leerlingenvervoer (reisduur)

7.

Intentieverklaring Convenant Cultuur & Onderwijs

8.

Aanschaf nieuwe BAG-applicatie

P: Planvorming
Het college:
1. Beoordeelt de zienswijze conform het antwoord weergegeven in de Notitie Zienswijze(n) die
als bijlage 1 is toegevoegd aan het vaststellingsbesluit.
2. Stelt het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2017, 1e wijziging Veenwal 8 Hoevelaken’ gewijzigd
vast.
3. Bericht de indiener van de zienswijze conform bijgevoegde brief.
4. Stelt de brief aan de initiatiefnemer vast.
Nr. 817097
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Besluit om op dit moment geen onderhandelingen te starten om de reisduur van leerlingen in
het leerlingenvervoer te reduceren naar maximaal 60 minuten.
2. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de uitvoering van de motie leerlingenvervoer (reisduur)
vast.
Nr.: 1241159
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college spreekt de intentie uit om, in samenspraak met het onderwijs, in 2018 en/of 2019
een convenant of een samenwerkingsovereenkomst Cultuur en Onderwijs te ontwikkelen en
ondertekenen.
Nr.: 1246861
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college besluit af te wijken van de Nijkerkse aanbestedingsregels voor de aanschaf van een
nieuwe applicatie voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ten bedrage van in totaal
€ 50.000,-.
Nr.: 1242831

Aldus vastgesteld op 29 mei 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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