Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 11 september 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 4 september 2018

2.

Nabetaling Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO)

3.

Vierde wijziging nadere regeling waarderingsubsidies 2015

4.

Machtiging VTO Raad voor de Kinderbescherming

5.

Uitvoering Nijkerk, Sportief en gezond september 2018 e.v.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college informeert de gemeenteraad schriftelijk omtrent de nabetaling DUVO aan gemeente
Ede door middel van een raadsinformatiebrief.
Nr.: 1276416
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de Vierde wijziging nadere regeling waarderingssubsidies vast, zodat deze
regeling ook van toepassing is voor het subsidiejaar 2019 en waarmee de indieningstermijn voor
aanvragen 2019 wordt verlengd tot 1 november 2018.
Nr.: 1266520
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Besluit de “Machtiging CORV aan Jeugdbescherming Gelderland” van 13 oktober 2015 in te
trekken.
2. Besluit om gemeente Ede via de “Machtiging CORV gemeente Ede” te machtigen om namens
het college via de CORV een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming
in te dienen en daartoe een verwerkersovereenkomst met de gemeente Ede aan te gaan.
Nr.: 1269666
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Verleent de opdracht aan Nijkerk Sportief en Gezond om het uitvoeringsprogramma voor de
laatste 4 maanden van 2018 af te maken (à € 57.082).
2. Besluit “De Brede Regeling Combinatiefuncties” te continueren van 2019 tot en met 2022.
Nr.: 1269723
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6.

Ondertekenen Intentieovereenkomst Grenzeloos Actief Regio FoodValley

7.

Programmabegroting 2019-2022 en tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf
2018

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Besluit een intentieovereenkomst met een aantal gemeenten in de regio FoodValley aan te
gaan om het aangepast sporten in de regio FoodValley goed met elkaar te organiseren en
te profileren.
2. Stemt ermee in dat wethouder Aboyaakoub namens de gemeente de intentieovereenkomst
ondertekent.
Nr.: 1277638

P: Financiën
Het college:
1. Stelt de Programmabegroting 2019-2022 vast.
2. Machtigt portefeuillehouder Oosterwijk de laatste tekstuele aanpassingen te maken.
3. Legt geheimhouding op ten aanzien van die bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose
Grondbedrijf 2018, zoals bedoeld in artikel 25 en 55 van de Gemeentewet.
4. Stelt de raad voor:
- de Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.
- de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2018, behorende bij de
Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.
- in te stemmen met de systematiek om een deel van (tussentijdse) winsten te bestemmen
als afdracht aan het fonds voor bovenwijkse voorzieningen waarbij de hoogte van de
afdracht wordt bepaald op basis van de uitgegeven vierkante meters.
- de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de
tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2018 te bekrachtigen, zoals bedoeld in
artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat alle in deze
bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.
Nr.: 1276923

8.

Vervallen

9.

Aanvraag Fonds tekort gemeenten (Stroppenpot)

P: Bedrijfsvoering
Het college stelt de brief aan de VNG vast, waarin aanspraak wordt gemaakt op een deel van
de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de tekorten van de gemeenten.
Nr.: 1276594

Aldus vastgesteld op 18 september 2018
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer E. Donga

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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