Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 4
december 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 27 november 2018

2.

Verzoek vooroverleg Domstraat 68

3.

4.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan het bouwen van een woning op het
perceel Domstraat 68 in het kader van de sloopregeling.
2. Stelt de brief vast.
Nr.: 1269166

Locatie scouting

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Neemt kennis van de startnotitie Locatie scouting Nautenaseweg.
2. Stelt vast dat op de locatie van de scouting woningbouw komt.
3. Stelt voor met de in de startnotitie opgenomen uitgangspunten met de omgeving in gesprek
te gaan.
4. Stelt de raadsinformatiebrief vast.
Nr.: 1269544

Raadsvoorstel tot besluit vaststelling Landschapsontwikkelingsplan

P: Planvorming
Het college:
1. Stelt de raad voor:
- in te stemmen met de beoordeling van de inspraakreacties en de voorgestelde
ambtshalve aanpassingen, zoals opgenomen in de samenvatting “Beantwoording
inspraakreacties en ambtshalve wijzigingen Landschapsontwikkelingsplan (LOP)”.
- het ontwerp van het LOP gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de
samenvatting, genoemd onder punt 1.
- de effectuering van het LOP uit te werken in een vast te stellen uitvoeringsplan,
waarbij voor wat betreft de financiering aansluiting wordt gezocht bij cofinanciering,
het bedrag vooreerst nader af te wegen in de Voorjaarsnota 2019.
2. Stelt de brief aan de insprekers vast waarin zij:
- worden geïnformeerd over uw voorstel de raad te verzoeken het LOP vast te stellen,
inclusief uw voorstel aan de gemeenteraad betreffende de beantwoording van hun
inspreekreactie en waarin zij worden uitgenodigd voor de commissievergadering op
17 januari 2019, waarbij zij de gelegenheid krijgen hun reactie mondeling nader toe te
lichten.
- in kennis worden gesteld van het besluit tot vaststelling van het LOP.
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5.

6.

Nr.: 1253

Revitalisering Albert Heijn Frieswijkstraat Nijkerk

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de voorgestelde revitalisering van de
Albert Heijn Frieswijkstraat te Nijkerk.
2. Stemt in met het voorgestelde persbericht.
Nr.: 2885

Aanvullende notitie Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs + gewijzigd
raadsvoorstel en raadsbesluit

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college stelt de “Notitie met aanvullende informatie en voorgestelde wijzigingen
Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs” vast en legt het aangepaste
raadsvoorstel ter besluitvorming voor aan de raad.
Nr.: 1286929

7.

Aanpassen raadsvoorstel tweede bestuursrapportage 2019

8.

Raadsinformatiebrief inzake prestatieafspraken woningbouw 2019

P: Financiën
Het college besluit in aanvulling op de reeds voorgestelde tweede bestuursrapportage
een krediet ter beschikking te laten stellen van € 210.000 voor de aanschaf van containers voor
Plastic en drankkartons (PD)
Nr.: 1287817
P: Vakspecialisten
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake prestatieafspraken woningbouw 2019 vast.
Nr.: 1290850

Aldus vastgesteld op 11 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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