Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 12 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 Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022

P: Veiligheid
Het college en de burgemeester (ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft):
1. stelt de raad voor het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vast te stellen
2. besluit het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Jaarschijf 2019 vast te stellen
3. biedt het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Jaarschijf 2019 ter kennisname
aan
de raad aan.
4. hoort de raad over het Meerjarenbeleidsplan politie 2019 – 2022 en adviseert geen zienswijze
in te dienen.
Zaaknummer: 24819

2. Collegevoorstel wijzigen APV Nijkerk 2003 (wijziging april 2019)

P: Juridische zaken
Het college stelt de raad voor bijgaande wijziging van de APV Nijkerk vast te stellen.
Zaaknummer: 32158

3. Collegevoorstel RIB Koningsdag Amersfoort

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake Koningsdag Amersfoort vast.
Zaaknummer: 35921

4. Collegevoorstel Notitie "Bouwstenen Omgevingsvisie gemeente Nijkerk".

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt het raadsvoorstel inzake de notitie "Bouwstenen Omgevingsvisie Nijkerk" vast.
Zaaknummer: 31645

5. Collegevoorstel financiële afkoop van de onderhoudskosten met Prorail voor Station
Hoevelaken
P: Operationeel beheer
Het college stelt de raad voor om:
1. in te stemmen met de door ProRail voorgestelde afkoop van de structurele jaarlijkse
onderhoudskosten voor Station Hoevelaken voor een som van € 882.257,34
2. om dit te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve;
Zaaknummer: 31183
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6. Collegevoorstel Vaststelling bestemmingsplan en openen grondexploitatie
Nijkerkerveen Deelplan 1a

P: Teamnaam
Het college:
1. Stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 1a gewijzigd vast te
stellen;
2. Gaat akkoord met het voorstel om medwerking te verlenen van medewerking aan een
onderzoek naar het omzetten van de bestemming van het pand aan de Talmastraat 22-24 in
wonen werken.
3. Gaat akkoord met bijgevoegde notitie zienswijzen en ambtshalve planaanpassingen;
4. Neemt kennis van de bijbehorende gezamenlijke grondexploitatie;
5. Verzoekt de raad te besluiten tot opening van de gemeentelijke grondexploitatie. Legt op
grond van artikel 10 van de WOB lid 2 onder b geheimhouding op ten aanzien van deze
grondexploitaties zoals bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet;
6. Stelt de raad voor de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25,
lid 3, Gemeentewet.
Zaaknummer: 31441

7.

Collegevoorstel Instemmen met vernieuwingsvoorstel (onderwijsdeel) van regio
Noord Veluwe

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. stemt in met het onderwijsdeel van het regionale vernieuwingsvoorstel WMO en Onderwijs
van regio Noord Veluwe.
2. stemt in met een jaarlijkse financiële bijdrage van € 4.804 voor de gastheertaken van
gemeente Elburg.
3. besluit deel te nemen aan de onderwijsgerelateerde onderdelen van het jaarplan.
Zaaknummer: 29642

Aldus vastgesteld op 19 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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