Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 26 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. Collegeadvies-Torenstraat9-Herontwikkeling-kantoor

P: Planvorming
Het college:
1. verleent planologische medewerking aan het realiseren van vier starterswoningen op het
perceel Torenstraat 9 te Nijkerk;
2. stelt de brief aan Van Bokhorst Architecten vast;
3. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 38928

2. Collegevoorstel ontwerp bp Schoenlapperweg 13 - 13a

P: Planvorming
Het college:
1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk;
2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;
3. stemt in met het aanbieden van de anterieure overeenkomst aan de heer Van Hierden;
4. stelt de legesbegroting voor de herziening van het bestemmingsplan vast;
5. informeert de heer Nuland van Agramatic BV via de bijgevoegde antwoordbrief;
6. stelt de raadsinformatiebrief vast;
7. stelt de raad voor, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan:
a. het bestemmingsplan 'Schoenlapperweg 13 – 13a te Nijkerk' vast te stellen;
b. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Zaaknummer: 25136

3. Collegevoorstel Kunstgrasveld Sparta

Het college besluit:
1. tot omzetting van het natuurgrasveld B bij Sparta Nijkerk in een kunstgrasveld;
2. de investering ad € 540.000 inclusief btw te verwerken via de eerste Berap 2019, waarbij de
kapitaallasten ad € 35.000 gedekt kunnen worden uit de stelpost Buitensport;
3. de btw van deze investering mee te nemen in de SPUK-aanvraag 2019; 4. de raad te
informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Zaaknummer: 32964

4. Collegevoorstel Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

P: Kwaliteit Sociaal Domein
Het college:
1. Stelt de 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang' vast;
2. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de 'Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang' vast'
3. Trekt het Handhavingsbeleid Kinderopvang, zoals vastgesteld door het college op 12
november 2013 in.
Zaaknummer: 31627
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5. Collegevoorstel wijzigingen beleidsregels bijzondere bijstand en individuele
inkomenstoeslag

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. stelt de Beleidsregels Bijzondere Bijstand vast
2. stelt de raad voor de verordening Individuele Inkomenstoeslag (IIT) vast te stellen
3. stelt de raad voor het financiële effect van de wijzigingen in de beleidsregels bijzondere
bijstand ad € 15.000 en van de wijzigingen in de verordening Individuele Inkomenstoeslag ad
€ 15.000 te verwerken in de 1e berap 2019 voor de begroting 2019 respectievelijk via de
Voorjaarsnota 2019 voor de begroting 2020 e.v.
Zaaknummer: 11825

6. Collegevoorstel Arkerweg 4
P: Planvorming
Het college:
1. verleent geen planologische medewerking aan het plaatsen van een windmolen op de locatie
Arkerweg 4 in Nijkerk.
2. stelt de brief aan de bewoner van Arkerweg 4 vast.
Zaaknummer: 24485

7. Collegevoorstel ondertekening uittreksels zelfevaluatie

P: Burgerzaken
Het college:
1. Neemt kennis van de resultaten van de zelfevaluaties BRP en Waardedocumenten (PNIK).
De burgemeester:
2. Stelt de managementrapportage van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) vast en
ondertekent het uittreksel.
3. Stelt de managementrapportage van de zelfevaluatie waardedocumenten Paspoorten en
Nederlandse Identiteitskaart (PNIK) vast en ondertekent het uittreksel.
Zaaknummer: 22928

8. Collegevoorstel Platform Binnenstad Nijkerk 2.0

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stemt in met het Platform Binnenstad Nijkerk 2.0. i.o.
2. Stelt de raadsinformatiebrief vast en informeert de raad via deze brief.
3. De middelen en capaciteit beschikbaar te houden voor inbreng in Platform Binnenstad Nijkerk
2.0, dekking is reeds opgenomen in de gemeentebegroting.
4. Stelt het persbericht vast.
Zaaknummer: 23242

Aldus vastgesteld op 2 april 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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