Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 16 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 Jaarrekening 2018, (ontwerp) programmabegroting 2020-2023 en 1e
begrotingswijziging 2019 OddV
P: Veiligheid
Het college:
1. Neemt kennis van de Jaarrekening 2018 en biedt deze aan de Raad aan ter kennisname.
2. Neemt kennis van de (ontwerp) begroting 2020-2023 van de OddV en stelt de Raad d.m.v.
bijgevoegd raadsvoorstel voor, geen zienswijze in te brengen bij het DB van de OddV ten
aanzien van deze begroting en de 1e begrotingswijziging 2019
3. Maakt het besluit van de raad bekend bij de OddV via de concept zienswijzebrief
Zaaknummer: 38638

2. Collegevoorstel Voorbereidingsbesluit woningsplitsing

P: Planvorming
Het college:
1. stelt de raad voor te besluiten:
· te verklaren, dat, op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied, overeenkomstig de bij dit besluit
behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0267.VB0008-0001;
· te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken, of een deel
daarvan, te wijzigen met het doel woningen te splitsen of deze om te zetten in
(on)zelfstandige woonruimtes, voor zover dit gebruik nog niet legaal bestaat op de dag van
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit;
· te bepalen dat burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kunnen afwijken
van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging van het gebruik niet
in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit en volgend ontwerpbestemmingsplan;
· te bepalen dat dit besluit in werking treedt zodra het ter inzage is gelegd en bekendgemaakt.
2. stemt in met de publicatie van het raadsbesluit op de gebruikelijke wijze
3. legt op de stukken geheimhouding op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, op basis
van een belang zoals genoemd in artikel 10 lid 2 onder g van de Wet openbaarheid bestuur.
Zaaknummer: 43220
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3. Collegeadvies planschade Amersfoortseweg 76 - 78 Nijkerk

P: Planvorming
Er is een verzoek om tegemoetkoming in schade ingediend door de heer G.A. Heim en de heer
N.H. Veenis, beiden eigenaar van de percelen Amersfoortseweg 76 en 78. In het verlengde van
het advies van onafhankelijk adviesbureau Thorbecke, wordt voorgesteld om dit verzoek af te
wijzen.
Zaaknummer: 24565

4. Collegevoorstel Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 - 2023 regio FV

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de jaarrekening en jaarstukken 2018 regio Foodvalley & Triple Helix.
2. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2020 – 2023 inclusief alle werkprogramma’s van de
regio Foodvalley & Triple Helix en kosten Valleihopper.
3. Neemt kennis van de lasten en baten voor de begroting voor het jaar 2020 van € 1.311.100
en de werkprogramma’s op € 355.000 ten behoeve van de regio Foodvalley & Triple Helix en
€ 9.593.321 exclusief verrekenbare BTW ten behoeve van de Valleihopper. Voor de
Valleihopper in 2020 conform Kaderbrief een bedrag van € 1.127.307 in de begroting
opnemen.
4. De algemene bijdrage per gemeente 2020 conform tabel 2.3.2 is € 137.296 voor Nijkerk op
basis van inwoneraantal 2018 (42.323 inwoners). Deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2019 te
verwerken.
5. Stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur
van de regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2020 – 2023 regio
Foodvalley & Triple Helix.
6. Neemt kennis van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 – 2023 van regio De Vallei.
7. Stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur
van regio De Vallei ten aanzien van de begroting 2020 – 2023.
Zaaknummer: 43893

Aldus vastgesteld op 23 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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