Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 8 januari
2019
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 18 december 2018

2.

Vaststellen geactualiseerde regeling beheer en toezicht BROP 2019 en aanwijzen
Beheerfunctionarissen

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Burgerzaken
Het college:
1. Stelt de regeling beheer en toezicht BRP 2019 vast.
2. Wijst beheerfunctionarissen aan.
Nr.: 5245

3.

Vaststellen (geactualiseerde) regeling gegevensverstrekkingen 2019

4.

Collegevoorstel antwoord knelpunten Sigma

5.

Verzoek verplaatsing bebouwingsmogelijkheden Van Dijkhuizenstraat 56/58
Nijkerkerveen

P: Burgerzaken
Het college stelt de regeling gegevensverstrekkingen BRP 2019 vast.
Nr.: 5316

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Besluit in het kader van de doorontwikkeling van het voorliggend veld om de activiteiten
“Servicepunt”, “Maatjesproject” en “Impuls Mantelzorgondersteuning” van Sigma voor 2019
op te nemen in het inkoopcontract Algemeen Toegankelijke Voorzieningen en de hiervoor
bestemde Wmo-budgetten toe te voegen aan de post Algemeen Toegankelijk.
2. a. Stelt de antwoordbrief aan Sigma vast, waarin het college Sigma voor de jaren 2018 en
2019 een budget toekent van € 44.360 per jaar bovenop de reeds vastgestelde prijs van
de activiteiten uit het inkoopcontract Algemeen Toegankelijke Voorzieningen.
b. Verwerkt het onder 2a. genoemde budget in het koopcontract Algemeen Toegankelijke
Voorzieningen en legt de gemeenteraad via de Jaarrekening 2018 en de 1 e
bestuursrapportage voor om deze uitgaven ten laste te brengen van de Reserve Sociaal
Domein.
3. Stelt de raadsinformatiebrief over de aanvullende financiering voor Sigma vast.
4. Gaat het gesprek met Sigma aan of door een andere aanpak van bestaande activiteiten,
leggen van slimme verbindingen of aanwending van andere financieringsbronnen het
begrotingstekort kan worden teruggebracht, mede in het kader van de deelovereenkomst
Algemeen Toegankelijke Voorzieningen.
Nr.: 1219228

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent geen planologische medewerking aan de verplaatsing van de
bebouwingsmogelijkheden op het perceel Van Dijkhuizenstraat 56/58 te Nijkerkerveen.
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
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6.

Nr.: 1174935

Vaststellen nieuwe bodemkwaliteitskaart
P: Omgevingsdienst De Vallei
Het college stelt de nieuwe bodemkwaliteitskaart Regio de Vallei (van 1 februari 2018) vast.
Nr.: 12010

7.

Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst de Vallei

8.

Prioritering en uitvoering ruimtelijke projecten

9.

Raadsvoorstel startbesluit toepassing coördinatieregeling ten behoeve van een
Kindcentrum in Doornsteeg fase 2

P: Veiligheid
Het college:
1. Stemt in met de Kaderbrief begroting Omgevingsdienst de Vallei.
2. Stuurt de Kaderbrief met bijbehorend raadsvoorstel en -besluit door naar de gemeenteraad
ter besluitvorming in februari 2019. Het voorstel is om geen wensen en bedenkingen vanuit
Nijkerk in te dienen.
Nr.: 151138
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt de raad voor:
1. Te starten met de volgende projecten:
a. Middelaar-Oost
b. Paasbos
2. Een visie te laten opstellen over de gevolgen van het spreiden van sportfaciliteiten binnen de
kern van Nijkerk.
3. Voor het gebied Luxool kaderstelling af te wachten vanuit de nog op te stellen
omgevingsvisie.
4. Om Middelaar-Oost op te starten en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 200.000,= en dit te dekken uit de reserve bouwgrondexploitatie.
5. Om voor het opstellen van een visie (als bedoeld onder besluitpunt 2) een bedrag
beschikbaar te stellen van € 50.000,= en dit te dekken uit de reserve bouwgrondexploitatie.
Nr.: 11042

P: Planvorming
Het college:
1. Stelt de raad voor toepassing te geven aan de ´Gemeentelijke coördinatieregeling’ ex.
artikel 3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan
Kindcentrum Doornsteeg fase 2 en de omgevingsvergunning.
2. Stelt de brieven aan het bestuur van PCO Gelderse Vallei en de drie projectontwikkelaars
Doornsteeg fase 2 vast waarin het besluit van de gemeenteraad tot toepassing van de
coördinatieregeling wordt toegelicht.
Nr.: 11903

10. Schriftelijke vragen van mevrouw Van Heugten van de fractie PRO21 de
aanwezigheid van openbare en opengestelde toiletten in de kernen van de gemeente
Nijkerk op grond van art. 33 RvO
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex. artikel 33 van het Reglement van
Orde, van mevrouw Van Heugten van de fractie van PRO21 inzake de aanwezigheid van
openbare en opengestelde toiletten in de kernen van de gemeente Nijkerk vast.
Nr.: 5262
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11. Vaststelling Bestemmingsplan Venestraat 52

P: Planvorming
Het college stelt de raad voor:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de
Nota beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Venestraat 52.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Venestraat 52 ongewijzigd vast te stellen met inachtneming
van de nota onder punt 1.
3. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
4. Het besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan Venestraat 52 bekend te maken in de
Staatscourant en het gemeenteblad.
5. De brief aan reclamanten vast te stellen waarin zij worden geïnformeerd over het voorstel aan
de gemeenteraad betreffende de beantwoording van hun zienswijze en over de uitnodiging
gebruik te mogen maken van hun spreekrecht tijdens de behandeling van het plan in de
commissievergadering.
Nr.: 10450

12. Vooroverleg Deuverdenseweg 15

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de bouw van een aanbouw aan de
woning op het perceel Deuverdenseweg 15 te Nijkerk.
2. Stelt aan de medewerking de voorwaarde dat het perceel en de naastgelegen percelen
worden ingericht conform het aangeleverde en nog uit te werken erfinrichtingsplan.
3. stelt aan de medewerking de voorwaarde dat de bestemming van het perceel ten zuiden van
het bedrijf en de bedrijfswoning wordt gewijzigd naar natuur.
4. Stelt de brief aan de initiatiefnemer vast.
Nr.: 3954

13. Startnotitie Strategische Agenda regio Amersfoort

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. neemt kennis van he verslag terugkoppeling ‘Keuzemoment van de regio Amersfoort’, op
13 november 2018.
2. Stelt de commissie voor om na consultatie in te stemmen met de acht in dit B&W besluit
opgenomen Nijkerkse voorstellen.
3. Stelt de commissie voor om in te stemmen met de reactiebrief vanuit Nijkerk.
Nr.: 15530

14. Centrumvisie Hoevelaken

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Neemt kennis van de centrumvisie en onderschrijft het doel en de uitgangspunten van
de centrumvisie, als genoemd op pagina 1 1 van de visie; de visie kan worden gezien als
startdocument welke verder via samenwerking wordt vormgegeven.
2. Stelt voor de huidige visiegroep te oormerken als platform centrum Hoevelaken, partner
van de gemeente gedurende de uitvoering van de visie.
3. Ziet de uitvoering van de visie als een gezamenlijk proces van samenleving en gemeente,
waarbij beide vanuit hun eigen verantwoordelijkheid stappen dienen te zetten.
4. Stelt de gemeenteraad voor om in de voorjaarsnota 2019 de integrale afweging te maken
om financiële middelen voor de uitvoering van de visie beschikbaar te stellen.
Nr.: 14763
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15. Kaderstelling ontwikkeling inbreiding Doornsteeg Nijkerk
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt het raadsvoorstel inzake Kaderstelling ontwikkeling inbreiding Doornsteeg
Nijkerk vast.
Nr.: 13394

Aldus vastgesteld op 15 januari 2019
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 8 januari 2019

Pagina 4

