Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 5 maart 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 Reactie op Haalbaarheidsstudie gezamenlijk onderhoud en beheer
voetbal
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college stelt de brief Reactie "Haalbaarheidsstudie gezamenlijk onderhoud en beheer
voetbal" vast.
Zaaknummer: 27867

2. Collegevoorstel toegankelijkheid stembureaus

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college:
1. neemt kennis van de toegankelijkheid van de stembureaus.
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de toegankelijkheid stembureaus vast.
Zaaknummer: 28192

3. Collegevoorstel vaststellen collecterooster 2019
P: Veiligheid
Het college:
1. stelt het collecterooster 2019 vast.
Zaaknummer: 28814

4. Collegevoorstel Herbenoeming leden adviescommissie straatnaamgeving

P: Kwaliteit Dienstverlening
Het college:
1. Ter uitvoering van artikel 4 van het Reglement Adviescommissie Naamgeving Nijkerk 2004 de
leden van de adviescommissie straatnaamgeving her te benoemen voor een periode van 5
jaar;
2. De periode van herbenoeming te laten lopen van 11 maart 2019 tot 11 maart 2024;
3. De 3 leden te informeren middels bijgevoegde brief
4. Het 4e lid te werven volgens de gebruikelijke werkwijze, hetzij door voordracht van de leden
van de adviescommissie naamgeving, hetzij door werving.
Zaaknummer: 25450
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5. Collegevoorstel Beslisruimte RDW ontheffing wegenverkeerswet

P: Vakspecialisten
Het college:
1. verleent mandaat aan de RDW voor het verlenen van ontheffingen t.b.v. de voertuigen als
bedoeld in de afdelingen 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen conform
bijgevoegd besluit.
2. vernoemt de Algemeen Directeur van de RDW tot onbezoldigd ambtenaar van de
gemeentelijke belastingen voor het innen van de legen voor het verlenen van de ontheffingen
conform bijgevoegd besluit.
Zaaknummer: 26607

6. Collegevoorstel Geen BIZ Nijkerk binnenstad

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. neemt kennis van de vastgestelde uitslag van de draagvlakmeting.
2. stelt de bijgevoegde raadsbrief vast.
Zaaknummer: 32396

7. Collegevoorstel Uitbreiding parkeergarage “De Bonte Koe”

P: Ondersteuning externe dienstverlening
Het college:
1. Stelt het ontwerp van de uitbreiding van de parkeergarage "De Bonte Koe" vast.
2. Stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van bedrag € 1.460.000 (excl BTW) voor
het bouwen van de uitbreiding van de parkeergarage "De Bonte Koe".
3. Het structurele effect van € 45.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.
4. Stelt het persbericht vast inzake de uitbreiding van de parkeergarage "De Bonte Koe".
Zaaknummer: 970

8. Collegevoorstel Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor
basisonderwijs en speciaal onderwijs 2019

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Trekt de "Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs" in;
2. Stelt de "Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs 2019" vast.
Zaaknummer: 26398

9. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief inzake afronding contracten SRO en oplevering
accommodaties

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake afronding contracten SRO en staat van oplevering
vast.
Zaaknummer: 27814

10. Collegevoorstel Contouren vernieuwde Sociaaldomeinraad

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Stemt in met de gewijzigde rolopvatting en profielschets van de Sociaaldomeinraad in het
kader van de beweging van Samen Nijkerk 2.0.
2. Informeert de huidige leden van de Sociaaldomeinraad over de gewijzigde rolopvatting en
profielschets via bijgevoegde brief.
Zaaknummer: 27814

Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 maart 2019

Pagina 2

Aldus vastgesteld op 12 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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