Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 9 april 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 vaststelling beleidsregel antenne installaties

P: Planvorming
Het college:
1. stelt de ‘Nota beantwoording beleidsregels Antenne-installaties’ vast en ziet in de ingediende
zienswijzen aanleiding de beleidsregel Antenne-installaties te wijzigen;
2. stelt de beleidsregel Antenne-installaties gewijzigd vast;
3. informeert de gemeenteraad over het besluit tot vaststelling door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief;
4. informeert de indieners van de zienswijzen door middel van bijgevoegde brief.
Zaaknummer: 39052

2. Collegevoorstel ontwerp bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 47

P: Planvorming
Het college:
1. stemt in met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e wijziging
Slichtenhorsterweg 47, Nijkerk’;
2. legt het ontwerpwijzigingsplan ter inzage;
3. stemt in met het aanbieden van de anterieure overeenkomst aan de heer Vos, waarmee het
kostenverhaal is afgedekt en af kan worden gezien van het vaststellen van een
exploitatieplan, en waarin het verhalen van planschade en het innen van leges zijn geregeld;
4. informeert de aanvrager via de bijgevoegde antwoordbrief;
5. besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp wijzigingsplan:
a. het wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e wijziging Slichtenhorsterweg 47, Nijkerk’
vast te stellen;
b. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Zaaknummer: 35414

3. Collegevoorstel Deelname Regeling Lokale Sportakkoorden

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college besluit deel te nemen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden - Sportformateur en
spreekt de intentie uit om te komen tot een lokaal Sportakkoord.
Zaaknummer: 41200

4. College Besluit Subsidieregeling Welzijn

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. stelt de Nadere regeling waarderingssubsidies 2020 vast, zodat deze regeling van toepassing
is voor het subsidiejaar 2020;
2. Wijzigt de Subsidieregeling Welzijn gemeente Nijkerk waarmee de indieningstermijn voor de
aanvragen voor de waarderingssubsidie 2020 wordt gewijzigd naar 1 november 2019.
Zaaknummer: 35135
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5. Collegevoorstel toekenning uitbreiding De Hoeve onderwijshuisvestingsprogramma
2020

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Besluit tot toekenning van 125 m² uitbreiding voor basisschool De Hoeve via het programma
onderwijshuisvesting 2020.
2. Besluit de kosten hiervan, te weten € 462.814,- (prijspeil 2019), te verwerken in de begroting
2020, waarbij de kapitaallasten ten laste van de stelpost IHP kunnen worden gebracht. Het
bestuur van De Hoeve betaalt een huurvergoeding aan de gemeente ter hoogte van de
kapitaallasten zolang de school op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs nog geen recht heeft op uitbreiding van de school.
Zaaknummer: 11391

Aldus vastgesteld op 16 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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