gemeente'

Nijkerk
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 23 april 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:

De voorzitter
De wethouders

: G.D. Renkema, burgemeester
: N. Aboyaakoub, H.L Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman

De secretaris

: G. van Seek

1. Jaarverslag gemeenteUjke ombudsman 2018
P: Juridische zaken

Het college:
1. neemt kennis van het jaarverslag van de gemeenteUjke ombudsman;
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het jaarverslag vast.
Zaaknummer: 20563

2. Consultatie college over rvs Vaststellen verordening rechtspositie raads- en
commissieleden

P: Rechtspositie politieke ambtsdragers(burgemeester, college en raad)
Het college heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel en heeft geen aanvullingen daarop.
Zaaknummer: 41555

3. CoUegevoorsteUaarstukken 2018 VGGM,Begroting 2020 VGGM,Jaarstukken 2018
St. VeiUg Thuis en Begroting 2020St VeiUg Thuis
P: Veiligheid
Het college stelt de Raad voor:
1. Kennis te nemen van de Concept-Jaarstukken 2018 VGGM

2. Kennis te nemen van de Concept-Begroting 2020 VGGM en ten aanzien van deze begroting
zienswijzen in te dienen

•

Dat Nijkerk voorshands nog niet zai participeren in de initiatieven in het kader van
"Goede start voor alle kinderen";

• Dat Nijkerk de initiatieven rond Toekomstbestendige acute zorg ondersteunt en daarbij
nogmaals nadrukkelijk pleit voor een ambulancestandplaats in Nijkerk; en voor het
overige akkoord kan gaan met de voorgestelde Begroting.

3. Kennis te nemen van de Concept- Jaarstukken 2018 St. Veilig Thuis en de Concept-Begroting
2020 St. Veilig Thuis en ten aanzien van deze begroting geen zienswijzen in te dienen
4. Dit standpunt via bijgevoegde concept-brief aan de VGGM te versturen
Het college besluit:
5. Het positieve resultaat VGGM over 2018 (€55.950) alsmede de structurele verhoging voor
• Brandweer van € 125.000 a.g.v. de Omgevingswet, de loon- en prijsontwikkeling en een
mutatie t.b.v. Bevolkingszorg,
• GGD van € 34.000 a.g.v. de Omgevingswet en de loon- en prijsontwikkeling,
• Jeugdgezondheidszorg € 117.000 a.g.v. het Rijksvaccinatieprogramma en de loon- en
prijsontwikkeling
• Bevolkingszorg van € 39.000 en - St. Veilig Thuis van € 116,598 in de Voorjaarsnota te
verwerken.
Zaaknummer: 37542
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Collegevoorstel experiment ttevorderen doorstroming
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stemt in met directe bemiddeling ter bevordering van de doorstroming voor WSN
2. Stemt In met de samenwerklngsovereenkomst 'Experiment bevorderen doorstroming'
3. Mandateert wethouder H. Dijksterhuis voor het ondertekenen van de overeenkomst
'Experiment bevorderen doorstroming'
Zaaknummer; 41937

Aldus vastgesteld op 7 mei 2019
Burgemeester en wethouders van

de seg^raris,

heer G. van Beek

de burgei

de heer

. G.D. Renkema
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