Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 4 september 2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De loco-secretaris

: G.D. Renkema, burgemeester
: N. Aboyaakoub, M. Broekman, H.L. Dijksterhuis en W. Oosterwijk
: E. Donga

Afwezig

: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 28 augustus 2018

2.

Benoemen leden in de commissie bezwaarschriften en vaststellen/wijzigen hoogte
presentiegelden en reiskostenvergoeding

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Juridische Zaken
Het college:
1. Benoemt de heer G. Klompenmaker te Huizen voor een periode van zes jaar tot voorzitter van
de commissie bezwaarschriften Nijkerk.
2. Benoemt mevrouw mr. J. Heijerman te Woerden en de heer drs. S.G.F. van der Velde te
Nijkerk voor een periode van zes jaar tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie
bezwaarschriften Nijkerk.
3. Benoemt de heer drs. S.G.F. van der Velde, de heer mr. J.W.M. Kroes, de heer G.L. ter
Brugge, mevrouw drs. C.H. Nieborg-Meeusen, mevrouw mr. A.H. Knigge, de heer J. van
Keeken, mevrouw M. Polder, mevrouw T.M.P. Ngo, de heer J. Haijtink, de heer mr. R.
Oosterhuis, mevrouw M. de Waal en de heer mr. G.T. Colenbrander voor een periode van zes
jaar tot lid van de commissie bezwaarschriften Nijkerk.
4. Stelt de presentiegelden als volgt vast: fungerend voorzitter € 200,- en lid € 160,-.
5. Kent een reiskostenvergoeding toe van € 0,19 per kilometer.
Nr.: 1264286

3.

Dekking Werkprogramma RO regio FoodValley

P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met de gevraagde financiële bijdragen voor het project vanuit het Manifest van
Salentein en het Manifest Gezonde Leefomgeving.
2. Besluit de genoemde bijdragen voor 2019-2022 mee te nemen in de programmabegroting
2019.
Nr.: 1269823
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4.

Vooroverleg indienen Wallersteeg 73 hoveniersbedrijf tunnelkassen vervangen door
bedrijfshal
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan de bestemmingswijziging van het perceel
Wallersteeg 73 te Nijkerk naar ‘Bedrijf – Landelijk’.
2. Verleent planologische medewerking aan het vervangen van de aanwezige kassen door een
bedrijfshal.
3. Verleent medewerking door de bestemmingswijziging en de planologische ruimte voor de
bedrijfshal op te nemen in het eerst volgende veegplan voor het buitengebied.
4. Stelt de brief aan de heer Van Moorselaar vast.
Nr.: 1151559

5.

6.

Voortgang uitvoeringsplan binnenstad op basis van Visie Aantrekkelijk Nijkerk

P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Neemt kennis van het totale uitvoeringsprogramma binnenstad vanaf 2018 t/m 2022 op basis
van de Visie aantrekkelijk Nijkerk.
2. Stemt in met de technische verwerking van de genoemde bedragen overeenkomstig “bijlage
A kolom N” in de begroting 2019-2022. Voor realisatie van de bronpunten Kerkplein en
Havenkom en de uitbreiding Bonte Koe zal separaat aan de raad budget worden gevraagd
omdat deze investeringen nog niet in de begroting zijn opgenomen.
3. Stelt de raadsinformatiebrief vast.
Nr.: 1271486

Voordracht voorzitter en welstandsdeskundige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
P: Vakspecialisten
Het college stelt de raad voor de kandidaat-voorzitter en kandidaat-welstandsdeskundige van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te benomen zoals aangegeven in het raadsvoorstel en
ontwerpbesluit.
Nr.: 1273215

7.

Schriftelijke vragen van J. van Heugten (PRO21) over leerlingenvervoer

8.

Schriftelijke vragen van mevrouw P. van de Weijer-Feuerstein (CDA) over het
Rijksvaccinatieprogramma van de gemeente Nijkerk

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de brief aan PRO21 met betrekking tot leerlingenvervoer vast.
Nr.: 1262328

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van het CDA inzake vragen over de uitvoering van het lokale
Rijksvacciniatieprogramma, vast.
Nr.: 1273147
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9.

Bevestiging garantstelling lening de Goede Woning Nijkerkerveen

P: Vakspecialisten
Het college bevestigt aan Woningstichting Nijkerk de continuering van garantiestelling van de
lening met nummer 40.82532.01 bij de BNG.
Nr.: 1273318

Aldus vastgesteld op 11 september 2018
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de loco-secretaris,
de burgemeester,
de heer E. Donga

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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