Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 27
november 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
: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018

2.

Visie ons Hoevelakense Bos en omgeving

3.

Principeverzoek Den Akker 16 te Nijkerk

4.

5.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Vakspecialisten
Het college stemt in met de Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving en legt deze aan de raad
ter vaststelling voor.
Nr.: 3023
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan de legalisatie van gebruik van het bijgebouw op
perceel Den Akker 16 te Nijkerk ten behoeve van een cateringbedrijf van maximaal 100m2 en
incidenteel kookcursussen.
2. Verleent geen planologische medewerking aan de legalisatie van de verharding, bouwwerken
binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden’ en de illegaal
gebouwde schuur nabij de bestaande schuur.
3. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 1101553

Raadsinformatiebrief sportaccommodaties

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Neemt kennis van de over te nemen boekwaarden (bijna € 900.000,-) voortvloeiend uit de
financiële afronding van het recht van opstal omtrent de sportaccommodaties uit 2004 en
deze via de 1e Berap 2019 in de begroting te verwerken.
2. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de sportaccommodaties vast.
Nr.: 1289180

Raadsinformatiebrief voortgang BLNP

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de voortgang van de samenwerking
bedrijfsvoering BLNP vast.
Nr.: 186
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6.

Raadsinformatiebrief inzake de rectificatie van de publicatie gewijzigde vaststelling
Bestemmingsplan Binnenstad
P: Planvorming
Het college stelt de Raadsinformatiebrief en de brief aan de reclamanten inzake de rectificatie
van de publicatie gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad vast.
Nr.: 4241

7.

Vooroverleg Hogebrinkerweg 30 Hoevelaken, bestemmingswijziging agrarische
gronden
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de bestemmingswijziging van de
agrarische gronden behorende bij perceel Hogebrinkerweg 30 te Hoevelaken naar
bestemming ‘Wonen’ en ‘Groen’.
2. Informeert de verzoeker conform de brief.
Nr.: 1246233

8.

Bevestiging verlenging pilot SOH tot eind 2019

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college besluit:
1. Het besluit d.d. 12 september 2018 te bevestigen, dat de pilot Specialist Ondersteuner Jeugd
GGZ bij de Nijkerkse huisartsenpraktijken wordt voortgezet t/m 31 december 2019, conform
het plan van 23 augustus 2016.
2. In te stemmen met de eindafrekening subsidie pilot SOH 2017 zijnde € 59.661,- ten laste van
de reserve sociaal domein. Voor 2018 en 2019 jaarlijks een budget van € 155.000,- ter
beschikking te stellen voor deze pilot, te dekken door aanwending van de reserve sociaal
domein en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage. Uitgangspunt voor 2019 is
dekking door terugverdienen op de uitgaven jeugdhulp. Indien in brede zin de kosten
jeugdhulp blijven stijgen, dan voor deze extra kosten een beroep doen op de reserve sociaal
domein zolang deze hiervoor toereikend is.
Nr.: 1269659

Aldus vastgesteld op 4 december 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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