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Nijkerk
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 14 mei
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 benoeming de hear B. Vries tot BABS
P: Burgerzaken

Het college benoemt de heer B. Vries tot bultengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Zaaknummer; 52840

2. Collegevoorstel Ontwerp BP 'Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat47
Hoevelaken'

P: Planvorming
Het college:

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47
Hoevelaken';

2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;
3. stelt de raadsinformatiebrief vast;

4. stelt de raad voor, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging
van het ontwerpbestemmingsplan:
• het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken' vast te
stellen;
• af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Zaaknummer: 10487

3. Collegevoorstel beoordeling VO Bestemmingsplan Over de Laak - Waterrijk
P: Planvorming

Het college stelt de brief aan Gemeente Amersfoort vast met betrekking tot het vooroverleg ex
artikel 3.1.1. Bro over het voorontwerp bestemmingsplan Over de Laak - Waterrijk.
Zaaknummer: 46346

4. Collegevoorstel Definitiefontwerp herinrichting Spoorstraat
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college: stemt in met het definitief ontwerp herinrichting Spoorstraat en stelt vast.
Zaaknummer: 28497

5. Collegevoorstel beantwoording vragen woondeal
P; Vakspecialisten

Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van CDA inzake 'woondeal' vast
Zaaknummer: 42747

6. Collegevoorstel ontwikkeling uitgaven Jeugdhulp 2017 - 2019
P: Advlseurs Dagelijks Leven
Het college neemt kennis van bijgevoegde RIB rondom de feitelijke en verwachte uitgaven
Jeugdhulp in de jaren 2017 - 2019 en verzend de RIB ter informatie naar de gemeenteraad.
Zaaknummer: 48241
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7. CoUegevoorste!Routekaart Nijkerk Energieneutraai
P: Vakspecialisten

Het college stelt het raadsvoorstel inzake de routekaart Nijkerk energieneutraai vast en legt deze
voor aan de agendacommissie.
Zaaknummer: 52041

8. CoUegevoorste! Verantwoording informatieveiiigheid binnen ENSIA inzake DigiD,
Suwinet, BAG en BGTover hetjaar 201B
P: Informatisering
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de uitkomsten van ENSIA voor de verantwoording over de BAG en
BGT, zoals in de bijgevoegde rapportages is opgenomen;

2. in te stemmen met de uitkomsten van ENSIA voor DigiD en Suwinet, zoals opgenomen in de
collegeverklaring;

3. de collegeverklaring ENSIA 2018 inzake informatieveiiigheid DigiD en Suwinet vast te stellen
en te ondertekenen;

4. bijgevoegde raadsbrief vast te stellen voor het aanbieden van de collegeverklaring en de
overige rapportages aan de gemeenteraad;

5. geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring en de bijbehorende rapportages die als
bijiagen zijn toegevoegd aan dit collegevoorstel, namelijk het assurancerapport, TPM
verklaring DigiD aansluiting SIMgroep, verantwoordingsrapportage BAG en
verantwoordingsrapportage BGT, op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet.
De raad zai worden gevraagd dit te bekrachtigen, waarna de geheimhouding geldt totdat de
raad deze opheft;

6. geheimhouding op te leggen conform artikel 55, lid 1, Gemeentewet omtrent de inhoud van
dit collegevoorstel;

7. Deze geheimhouding wordt in acht genomen totdat het college deze opheft.
Zaaknummer: 46960

9.

CoUegevoorste!pianschade Horstweg 9 Hoeveiaken
P: Planvorming
Het college:

1. Wijst de aanvraag van de bewoner van Horstweg 9 om een vergoeding in geleden pianschade
voor de Horstweg 9 Hoeveiaken af;
2. Stelt de brief aan de bewoner van Horstweg 9 Hoeveiaken vast.
Zaaknummer: 24554

Aldus vastgesteld op 21 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemees

de heer G. van Beek

de

sr mr. drs. G.D. Renkema
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