Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 10 juli 2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De 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 3 juli 2018

2.

Schriftelijke vragen van T.J. Blankesteijn (CDA): Dwangsom voor Dieven

3.

Petitie Stoutenburgerlaan

4.

Vaststelling Menukaart Regio Foodvalley

5.

Vooroverleg indienen – Hoevelakerveenweg 10

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Veiligheid
Het college besluit de schriftelijke vragen ex artikel 33 van het Reglement van Orde van de Raad
van de raadsfractie van het CDA over het opleggen van een last onder dwangsom bij het vinden
van inbrekerswerktuigen te beantwoorden door middel van een brief.
Nr.: 1256366
P: Vakspecialisten
Het college stelt de brief aan de Initiatiefgroep Stoutenburgerlaan vast.
Nr.: 1258230
P: Planvorming
Het college stelt de raad voor:
a) In te stemmen met de randvoorwaarden, vaste voorwaarden, menukaartvoorwaarden,
voorwaarden maatschappelijke tegenprestaties, voorwaarden voor het bepalen van de locatie
van de maatschappelijke tegenprestaties, prioritering van de maatschappelijke
tegenprestaties en de voorwaarden voor de omgevingsdialoog als beschreven in de
paragrafen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 en 2.8 als afwegingskader voor initiatieven met
betrekking tot de extra uitbreiding van (agrarische) bedrijven.
b) De lokale uitwerking van de Menukaart Regio FoodValley vorm te geven door deze te
gebruiken als input voor de uitwerking van de Ruimtelijke Bouwsteen voor het buitengebied
van Nijkerk
Nr.: 1255501
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan functieverandering van Agrarisch naar
Wonen (met agrarische nevenactiviteiten) op het perceel Hoevelakerveenweg 10/10a te
Hoevelaken op basis van het voorgestelde plan.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 1221329
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6.

Proces Strategische agenda regio Amersfoort najaar 2018

7.

Herontwikkeling Vetkamp 74-76 te Nijkerk

8.

Concept definitief ontwerp herinrichting Centrumplan Nijkerk

9.

Informeren raad over voortgang dialoogvoorstellen

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van het startdocument Strategische Agenda regio Amersfoort 2019-2022.
2. Neemt kennis van de Strategische Agenda zoals vastgesteld in het BORA d.d. 28 juni 2018.
3. Brengt ten behoeve van de bijeenkomst van 6 september de gemeenteraad op de hoogte
door middel van een raadsinformatiebrief.
Nr.: 1259034
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de herontwikkeling van de locatie
Vetkamp 74-76 te Nijkerk van Detailhandel naar woningbouw.
2. Stelt de initiatiefnemer door middel van een brief op de hoogte van dit besluit.
Nr.: 1233981
P: Proces- en Projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt het concept definitief ontwerp centrumgebied Nijkerk vast en legt deze gedurende
4 weken ter inzage.
2. Stemt in met het instellen van een bouwteam om vorm te geven aan een het vervolgproces.
3. Evalueert na afloop met het bouwteam, met de intentie om het vervolg van de
herinrichtingen in de binnenstad met dezelfde aannemer uit te voeren.
Nr.: 1256779
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de voortgang dialoogvoorstellen vast.
Nr.: 1250335

10. Collegeadvies Kwaliteit bedrijventerreinen

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt het Bedrijfsprofiel vast als instrument om te komen tot meer kwaliteit qua uitstraling en
type bedrijf op de bedrijventerreinen.
2. Stemt in met voorgestelde werkwijze hoe het Bedrijfsprofiel wordt ingezet en ter bespreking
aan de wethouder wordt aangeboden.
Nr.: 1260627
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11. Evaluatie Gebiedsteams

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stelt het memo aan de Raadscommissie, betreffende Consultatie “evaluatie gebiedsteams”
vast.
2. Stelt de notitie ten behoeve een consulterende raadscommissie over taakstelling en wijze van
organisatie van collectieve preventie en taakstelling en wijze van organisatie van de
gebiedsteams vast.
Nr.: 1260703

Aldus vastgesteld op 28 augustus 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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