gemeente *

Nijkerk
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 21 mei 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De wethouders

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

De secretaris

G. van Beek

De voorzitter

1. Collegevoorstelrechtspositie burgemeester en wethouders 2019
P: Rechtspositie politieke ambtsdragers
Het college beslult vast te stellen de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
gemeente Nijkerk 2019.
Zaaknummer: 44888

2. Collegevoorstel RIB procesgang Reglo DealFoodvalley
P: Adviseurs Dagelijks Leven

Het college verstuurt raadsinformatiebrief(RIB) rondom de stand van zaken Regio Deal
Foodvalley aan de gemeenteraad ter informatie.
Zaaknummer: 55483

3. Collegevoorstel Factuur van Pro Rail, betreft eindafrekening aanleg 'Station
Hoevelaken'

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. neemt kennis van de eindafrekening 'Aanleg station Hoevelaken", ontvangen van Pro Rail, te
betalen bed rag € 143.000;
2. stelt de raad voor middels de tweede bestuursrapportage 2019 de begroting aan te passen en
de eindafrekening ter grootte van € 143.000 te onttrekken aan de reserve bovenwijkse
voorzieningen.
Zaaknummer: 54107

4. Collegevoorstel Vooijaarsnota 2019
P: Financien

Het college:
1. stelt de Voofjaarsnota 2019 en het raadsvoorstel over de Voorjaarsnota 2019 vast.
2. stelt middels bijgevoegd concept raadsvoorstel/besluit de raad voor te besluiten over de
Voorjaarsnota 2019

3. machtigt portefeuillehouder Oosterwijk om de laatste wijzigingen in de Voorjaarsnota 2019 en
het raadsvoorstel over de Voorjaarsnota 2019 aan te brengen.
Zaaknummer 52537

5. Collegevoorstel resultaten woningbehoefteonderzoeken -evaluatie tb.v. woonvisie
P: Vakspecialisten

Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de resultaten woningbehoefteonderzoek en evaluatie t.b.v. woonvisie vast.
Zaaknummer: 3868
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6. Collegevoorstel VNG ledenraadpleging beleidsplan College voor Arbeidszaken
P: Circulaires VNG

Het college:
1. stelt vast in te stemmen met het beleidsplan "Trots" van het College van Arbeidszaken van de
VNG.

2. Machtigt de gemeentesecretaris om te stemmen namens het college.
3. de VNG hierover digitaal te informeren.
Zaaknummer: 41315

7. Collegevoorstelpenvoerderschap gemeente Arnhem
P: Vakspecialisten
Het college:
1. wijst de gemeente Arnhem aan als penvoerder voor de regio Veluwe met als opdracht om
mede namens de gemeente Nijkerk de rechtshandelingen en andere handelingen te

verrichten die nodig zijn om van de provincie Gelderland subsidie te verkrijgen voor het
regioprogramma VeluweRemembers;
2. neemt kennis van het voorgenomen besluit van de vijf'kerngemeenten'(Apeldoorn, Arnhem,
Ede, Elburg en Wageningen) en de VeluweBoard om volgens de vastgestelde verdeelsleutel
(ieder €20.000) een risicoreservering te hanteren voor de uitvoeringskosten van het
regioprogramma, voor zover deze niet zijn gedekt met subsidie van de provincie en bijdragen
van het fonds, andere geldverstrekkers of de middelen die zijn gereserveerd onder de vlag
van de VeluweAlliantie;

3. stemt in met de adviserende rol van de ingestelde Stuurgroep VeluweRemembers om de
penvoerder gemeente Arnhem te adviseren over de te nemen besluiten ten behoeve van de
uitvoering van VeluweRemembers.
Zaaknummer: 56066

8. Collegevoorstel budgetaanvraag VWON 2019
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. verleent aan Vluchtelingenwerk Oost-Nederland de opdracht voor het uitvoeren van
activiteiten ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van statushouders voor de
gemeente Nijkerk voor het jaar 2019.
2. Gemeente Nijkerk stelt hiervoor voor 2019 € 78.953 subsidie beschikbaar.
Zaaknummer: 45234

9. Collegevoorstel addendum wljzigingen bestemmingsplan Buitengebied 2017,
veegplan 1
Het college:
1. stelt het addendum bij de Nota beantwoording zienswijzen en Nota ambtshalve wljzigingen
bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 vast;
2. stelt een gewijzigd raadsvoorstel nummer 2019-011 vast.
Zaaknummer 4166

Aldus vastgesteld op 28 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretou^

r G. van Beek
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