Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 11
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 4 december 2018

2.

Vervallen

3.

Hoger beroep Huishoudelijke Hulp

4.

Afrekening kosten verwijderen vliegtuigbom Hoevelakense bos 2018 + aanvragen
rijksbijdrage

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Kwaliteit Sociaal Domein
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast.
Nr.: 1260301

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college stelt het raadsvoorstel inzake kosten verwijderen vliegtuigbom Hoevelakense bos in
2018 en aanvragen rijksbijdrage vast.
Nr. 1267792

5.

6.

Principebesluit aanpassing bedrijfsbestemming Schoolstraat 62

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de aanpassing van de
bedrijfsbestemming op het perceel Schoolstraat 62 te Nijkerkerveen.
1. Neemt kennis van het feit dat een aanvraag om omgevingsvergunning is aangevraagd om de
aanpassing tijdelijk te vergunnen totdat een definitieve planologische regeling is vastgesteld.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 2777

Principeverzoek voor het omzetten van twee woningen naar zelfstandige
appartementen – Vreugdenhilstraat 4a en 6.
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan het omzetten van de woningen
Vreugdenhilstraat 4a en 6 naar zelfstandige appartementen.
2. Informeert de verzoeker door middel van een brief.
Nr.: 1226686
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7.

Consultatie afwegingskader zonnevelden

8.

Samen Nijkerk 2019 e.v.

P: Vakspecialisten
Het college stelt het memo over de procesmatige en inhoudelijke randvoorwaarde voor de
ontwikkeling van zonnevelden vast en legt deze ter consultatie voor aan de raad.
Nr.: 1269931
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt de raad voor:
1. Te besluiten vervolg te geven aan de intensieve samenwerking met de Nijkerkse samenleving
lerend van de ervaringen, die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan bij o.a. het project
Samen aan Zet. Hierbij:
A. De volgende uitgangspunten vast te houden:
*
De samenleving krijgt – binnen kaders – de ruimte om beleid (mede) invulling
en uitvoering te geven, waarbij eigen initiatief van de samenleving wordt
gewaardeerd.
*
De gemeente geeft richting, stelt de kaders en besluit.
*
Alle belangen zitten aan tafel of zijn op een andere manier gelijkwaardig
betrokken.
*
Raad, college en ambtelijke organisatie ontwikkelen zich door en trekken
samen op.
B. Procesverbeteringen door te voeren op punt van:
*
Regie op samenhang van participatietrajecten en op de uitvoering
*
Meer specifieke vraag- en kaderstelling.
*
Borgen van kwaliteit van processen en resultaten.
*
Combineren van vakinhoudelijke expertise vanuit samenleving en ambtelijke
organisatie.
C. Over Samen aan Zet voorstellen, die niet lopen of meerdere malen (bij integrale
afweging) afgevallen zijn, bij de periodieke afweging een besluit te nemen en voor het
eerst bij de komende Voorjaarsnota.
2. Te besluiten de komende periode een doorontwikkeling van Samen Nijkerk in gang te zetten
met focus op:
A. Aanhaken van een groter deel van de Nijkerkse bevolking.
B. Vergroten van het maatschappelijk rendement.
C. Klantgerichtheid en professionaliseren van de rolinvulling.
Nr.: 3602
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9.

Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord “Verbinden met ambitie” 2019-2022

P: Ondersteuning Strategie en Organisatie/Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stelt het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord “Verbinden met ambitie” 2019-2022 vast
inclusief de 24 focusambities voor het jaar 2019.
2. Neemt kennis van de uitkomsten ophaalronde samenleving voor de thema’s: aandacht,
vrijwilligers, buurtinitiatieven en recreatie en vanuit de beeldvorming van 29 november 2018
(bijlage).
3. Stemt in met de extra financiering van drie geprioriteerde voorstellen Samen aan Zet en de
benodigde financiën voor 2019-2021 (dekking opgenomen binnen het
uitvoeringsprogramma).
4. Stemt in met de benodigde financiën voor 2019 en verder: € 315.000 structureel en
aanvullend € 761.000 incidenteel voor 2019, € 81.500 voor 2020 en € 81.500 voor 2021.
5. Stuurt het Uitvoeringsprogramma inclusief bijlagen ter kennisname door naar de
gemeenteraad met aanvullend een besluit om met de benodigde financiën ter beschikking te
stellen.
Nr.: 4186

10. Voortgang beeldkwaliteit beheer openbare ruimte

P: Operationeel beheer
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de voortgang van de beeldkwaliteit beheer
openbare ruimte vast.
Nr.: 4801

Aldus vastgesteld op 18 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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