Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 19 februari 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

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

1. Collegevoorstel Gewijzigde portefeuilleverdeling 2019
P: Juridische zaken
Het college stelt de gewijzigde portefeuilleverdeling vast.
Zaaknummer: 26453

2. Collegevoorstel Benoemen leden van het gemeentelijk stembureau

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college benoemt als leden van het gemeentelijk stembureau: G.D. Renkema (voorzitter), G.
van Beek (vice-voorzitter), E.C.R. Folmer (lid), P.D. Kunenborg (lid), N. de Heus (lid) en J.M.
Smit (lid)
Zaaknummer: 24289

3. Raadsbrief maandbudget2

P: Financiën
Het college stelt de raadsinformatiebrief met het maandbericht budgettaire consequenties
februari 2019 vast.
Zaaknummer: 27390

4. Collegevoorstel Uitgangspunten herijking parkeerbeleid Nijkerk

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt de herijking van het parkeerbeleid voor de kern Nijkerk vast.
2. Stelt voor het tarief betaald parkeren te maximaliseren tot € 0.90 per uur. Een dagkaart te
maximaliseren tot € 4.00.
3. Stelt voor om de publieke parkeervoorzieningen aan te merken als een Dienst van Algemeen
Economisch Belang. (DEAB)
4. Het tarief voor vergunningshouders in het centrum vast te stellen op:
a. € 225 per jaar voor een 1e vergunning voor parkeren op maaiveld en in bebouwde
parkeervoorzieningen en voor de 2e vergunning € 450 per jaar, behoudens het
maaiveld parkeren van het Wheemplein (bewoners en kamerbewoners)
rekening houdend met een overgangsregeling.
b. De vergunninghouders plaatsen niet toe te wijzen aan een bepaalde locatie,
behoudens voor degene waarin dit is vastgelegd in overeenkomsten.
5. De schil rondom het centrum vast te stellen voor vergunninghouders met als éénmalig tarief
€ 35 en voor bezoekers gratis te verstrekken.
6. Het bedrag voor afkoop parkeerplaatsen vast te stellen op € 22.500.
7. De parkeernormennota gewijzigd vast te stellen voor Non-Profit instellingen.
8. De Klankbordgroep om advies te vragen voor de punt 4 en 5.
9. De raad informeren conform raadsinformatiebrief.
Zaaknummer: 11820
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5. Collegevoorstel Kaders opheffen maaiveld parkeren vanuit visie aantrekkelijk Nijkerk
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt de uitgangspunten vast waarmee het overleg met de klankbordgroepen van de
omgeving Kerkplein en Bonte Koe wordt opgestart om te komen tot een goede invulling van
het wel of niet handhaven van maaiveld parkeren vanuit visie Aantrekkelijk Nijkerk ten
opzichte van de te realiseren nieuwe bronpunten.
2. De aanbevelingen van deze klankbordgroepen mee te nemen in een voorgenomen besluit.
3. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
4. Stelt het persbericht vast.
Zaaknummer: 11793

6. Collegevoorstel publicatie ontwerpbestemmingsplan IKC

P: Planvorming
Het college wordt gevraagd in te stemmen met de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan
IKC Doornsteeg, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad op 21 februari over
de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling (Toepassingsbesluit)
Zaaknummer: 20816

Aldus vastgesteld op 5 maart 2019.
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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