Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 25 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 18 september 2018

2.

Schriftelijke vragen van N.G. Staal (VVD) – proces vergunningverlening

3.

Ontwerp LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP)

4.

5.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Veiligheid
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van de VVD inzake proces vergunningverlening drank- en horecawet
vast.
Nr.: 1272651
P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met het ontwerp van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), Nijkerk.
2. Geeft het ontwerp van het LOP Nijkerk voor vier weken vrij voor inspraak.
Nr.: 1274710

Addendum Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 t/m 2022

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van het Addendum van het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022.
2. Legt het Addendum van het Gemeentelijke Rioleringsplan Nijkerk 2018-2022 aan de
agendacommissie voor, met het verzoek dit in de raad vast te laten stellen conform het
raadsvoorstel.
Nr.: 1266496

Voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument pand gemeente Nijkerk sectie B
nummer 4315
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt zich voor het pand gelegen op de hoek van de Nieuwstraat en Koetsendijk op het
perceel kadastraal bekend Nijkerk sectie B nummer 4315, aan te wijzen als gemeentelijk
monument op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening.
2. Geeft opdracht aan Gelders Genootschap om een redengevende beschrijving met
waardestelling te maken voor het onder 1 genoemde pand waarin onder andere het belang
van het pand voor geschiedenis Nijkerk op het gebied van tabak en jodendom aan de orde
moet komen. Ook het voorste gebouwdeel uit 1930 dient beschreven te worden.
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3. Vraagt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om advies omtrent aanwijzing van het onder 1
genoemde pand als gemeentelijk monument.
4. Stelt de eigenaar hiervan door middel van een brief op de hoogte en nodigt hem uit voor een
gesprek.
5. Laat de voorbescherming registreren bij het kadaster ingevolgde de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen (WKPB).
6. Stelt de Stichting Oud Nijkerk en Stichting Stadsgezicht Nijkerk door middel van een brief op
de hoogte en verzoekt hen andere historische informatie over het pand ter beschikking te
stellen.
Nr.: 1278064

6.

7.

Dialoogvoorstel Armoede Nijkerk Uit! – tussentijdse rapportering

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Neemt kennis van het effect van het huidige landelijke- en lokale inkomensbeleid op de
financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Nijkerk.
2. Neemt kennis van de (vervolg) activiteiten van de Dialooggroep Armoede Nijkerk Uit.
3. Stemt in met de vervolgactiviteiten in verband met de aanbevelingen uit de MER.
Nr.: 1268678

Digitaal opvragen uittreksels justitiële documentatie

P: Juridische Zaken
Het college:
1. Neemt kennis van en ondertekent de “voorschriften lokaal beheer ten aanzien van uittreksel
justitiële documentatie gemeenten”.
2. Wijst mevrouw C. Kerstens en mevrouw J.J. Boots-Maas aan als lokaal beheerders.
3. Wijst de medewerkers van de servicedesk (Team Informatisering) aan als contactpersonen.
Nr.: 1270306

Aldus vastgesteld op 2 oktober 2018
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

Openbare besluitenlijst collegevergadering 25 september 2018

Pagina 2

