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Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

1.
2.

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

Besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2019

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

Collegevoorstel Opdrachtformulering Dialooggroepen Strategische Agenda
Amersfoort

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt voor:
1. In te stemmen met de Dialoog voor de Strategische Agenda 2019-2022 voor de onderwerpen
Kwalitatieve Woningbouw, Inclusieve Arbeidsmarkt en Energietransitie en Duurzaamheid.
Waarbij de gemeente Nijkerk niet actief deelneemt aan de dialoog(groep) Energietransitie en
duurzaamheid aangezien dit binnen de Strategische Agenda regio Foodvalley valt;
2. In te stemmen met de volgende hoofdvragen voor de dialooggroepen om tot voorstellen te
komen:
A. Kwalitatieve Woningbouw Kom aanvullend op wat al loopt met voorstellen voor regionale
afspraken om te komen tot flexibele, aanpasbare, passende en betaalbare woonruimte
voor iedereen. Houd daarbij rekening met het karakter van de regio en de diverse kernen
in de regio.
B. Inclusieve Arbeidsmarkt Kom aanvullend op wat al loopt voor de Regio Amersfoort met
een actieplan om in 2024 te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt waarbij vraag en
aanbod op elkaar aansluiten. Deelvragen aan de dialooggroep: • Welke oplossingen
kunnen onderwijs, ondernemers en overheden aandragen om de tekorten aan passend
personeel (technisch, zorg, horeca, ICT) te verminderen? • Welke innovatieve oplossingen
kunnen we bedenken om een inclusieve arbeidsmarkt te organiseren?
C. Energietransitie en Duurzaamheid1 De dialooggroep ontwikkelt aanvullend op wat al loopt
een actieplan om te komen tot een CO2 reductie van 49% in 2030 (t.o.v. 1990).
Het actieplan geeft antwoord op de volgende deelvragen:
• Welke alternatieve energiebronnen kunnen hiervoor worden ingezet?
• Hoe borgen wij innovatie, kennis en financieringsconstructies?
• Hoe wordt draagvlak gecreëerd?
• Hoe maken we het SAMEN betaalbaar?
3. In te stemmen met de in het groene tekstvakken onder het kopje “welke kaders geven de
gemeenteraden mee?” opgenomen kaders (proces, inhoudelijk en financieel).
4. Kennis nemen van de verwerking van de 8 opmerkingen vanuit de raadscommissie van
17 januari 2019 (tweederde van de opmerkingen vanuit Nijkerk is verwerkt).
Zaaknummer: 24730
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3.

4.

Collegevoorstel Controleprotocol

P: Financiën
Het college:
1. Stelt het (concept) "Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2018-2020" vast;
2. Stelt het "Normenkader rechtmatigheid 2018" vast;
3. Stelt de raad voor het "Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2018-2020" vast
te stellen.
Zaaknummer: 25410

Afwikkeling faillissementsdossier Muziekschool

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stemt in met een vaststellingsovereenkomst tussen de gemeenten en de curator inzake het
faillissementsdossier Muziekschool Noordwest Veluwe.
2. Het aandeel van de gemeente Nijkerk á € 8.000 (plus de bijkomende kosten voor de
juridische ondersteuning, deze zijn op dit moment nog niet exact bekend, de verwachting is
dat deze kosten tussen de € 5.000 en € 10.000 liggen) daarin beschikbaar te stellen en legt
de gemeenteraad via de eerste bestuursrapportage 2019 voor om deze uitgaven ten laste te
brengen van de Algemene reserve.
3. De gemeenteraad per brief te informeren over de afwikkeling van het faillissementsdossier.
Zaaknummer: 21587

Aldus vastgesteld op 19 februari 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. 12 februari 2019

Pagina 2

