Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 30 oktober
2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

1.

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

Besluitenlijst van de vergadering van 16 oktober 2018
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

2.

VNG leden raadpleging concept arbeidsvoorwaarden

P: HRM
Het college:
1. Stelt vast akkoord te gaan met de conceptarbeidsvoorwaardennota 2019.
2. Informeert de VNG hier digitaal over.
Nr.: 1287906

3.

Vooroverleg aanpassen vorm bouwvlak Schoenlapperweg 17 Nijkerk

4.

Vaststellen aantal stembureau’s verkiezingen 2019

5.

Luierinzameling

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan de verandering van het bouwvlak op het perceel
Schoenlapperweg 17.
2. Informeert de verzoeker middels een brief.
Nr.: 1240421
P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt het aantal van 22 stembureau’s en de locaties vast voor de verkiezingen voor de
provinciale staten/waterschappen op 20 maart 2019 en het Europees Parlement op 23 mei 2019.
Nr.: 1286720
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Besluit tot het starten van de luierinzameling per december 2018. De inzameling via een
aantal centrale inzamelpunten, bij de milieustraat en diverse instellingen, te bewerkstelligen.
2. De kosten voor de inzameling van luiers komen ten laste van het product afval. De financiële
gevolgen worden meegenomen in de meerjarenbegroting van het product afval. Het efect op
de afvalstoffenheffing is beperkt.
Nr.: 1287084
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6.

Bestuursopdracht organisatieanalyse

P: Ondersteuning Strategie & Ontwikkeling
Het college:
1. Stemt in met de bestuursopdracht voor de organisatieanalyse zoals verwoord in de brief ten
behoeve van het offerteverzoek inclusief bijlagen.
2. Stemt in met de voorgestelde wijze van dekking van de kosten.
Nr.: 1290646

7.

Raadsinformatiebrief omgevingswet – omgevingsvisie

8.

Raadsinformatiebrief inzake ruimtelijke bouwstenen voor de opwek van duurzame
energie

P: Proces-en Projectbegeleiding
Het college stelt de brief aan de leden van de gemeenteraad vast.
Nr.: 1290142

P: Vakspecialisten
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de ruimtelijke bouwstenen voor de opwek van
duurzame energie vast.
Nr.: 1292349

9.

Vaststellen Verordening OZB 2019

P:Juridische Zaken
Het college stelt de raad voor de OZB Verordening 2019 vast te stellen.
Nr.: 1290330

10. Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017,
veegplan 1

P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreacties.
2. Stemt in met de voorgestelde ambtshalve wijzingen.
3. Let het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 ter inzage.
Nr.: 1290051

11. Principeverzoek nieuwbouw stoomketelruimte Voorthuizerweg 9 (Struik Foods BV
Voorthuizen)

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent medewerking aan het verruimen van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van
een nieuwe stoomketelruimte door het voeren van de uitgebreide procedure op grond van
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3o van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, mits de
gemeenteraad bereid is tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het
verzoek om een omgevingsvergunning.
2. Stelt de brief aan de heer A. van de Visch, van A.B.I. B.V., met een afschrift voor de heer A.J.
van Rooijen van Struik Food B.V., vast.
Nr.: 1261038

Aldus vastgesteld op 6 november 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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