Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 9 juli 2019
Aanvang 10.00 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 planprocedure Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Slichtenhorsterweg 65, Nijkerk’
P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied 2017, herziening
Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk'.
2. Legt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.
3. Stelt de brief aan de aanvrager vast.
4. Stelt de raad voor, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging
van het ontwerp bestemmingsplan, het bestemmingsplan 'Buitengebied 2017, herziening
Slichtenhorsterweg 65 Nijkerk' vast te stellen.
5. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
Zaaknummer: 16184

2. Collegevoorstel vooroverleg logiesfunctie Amersfoortseweg 138

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe onder voorwaarden medewerking aan het wijzigen van het gebruik van
een deel van de bovenverdieping van het restaurant op het perceel Amersfoortseweg 138 ten
behoeve van de overnachting van medewerkers van het restaurant, middels een tijdelijke
omgevingsvergunning voor een periode van 2 jaar.
2. Stelt de conceptbrief aan de aanvrager vast.
Zaaknummer: 12722

3. Collegevoorstel autoluw maken omgeving Kerkplein en Bonte Koe vanuit Visie
Aantrekkelijk Nijkerk

P: Proces- & Projectbegeleiding
Het college:
1. Neemt kennis van de adviezen die zijn uitgebracht door de klankbordgroepen omgeving
Kerkplein en Bonte Koe.
2. Stelt op basis van de adviezen van de klankbordgroepen omgeving Kerkplein de definitieve
uitgangspunten vast om te komen tot een goede invulling van het wel of niet handhaven van
maaiveldparkeren vanuit de visie aantrekkelijk Nijkerk ten opzichte van de te realiseren
nieuwe bronpunten.
3. Legt het voorgenomen besluit m.b.t. de uitgangspunten van het wel of niet handhaven van
maaiveldparkeren vanuit de visie aantrekkelijk Nijkerk ten opzichte van de te realiseren
nieuwe bronpunten voor aan de raadscommissie ter consulatie.
4. Stelt de brief aan de klankbordgroep omgeving Kerkplein en Bonte Koe vast.
5. Stelt het persbericht vast.
Zaaknummer: 67990
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4. Collegevoorstel benoeming voorzitter Sociaaldomeinraad

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stemt in met de benoeming van de heer Zeger de Haan als voorzitter van de
Sociaaldomeinraad voor de periode van 01-08-2019 tot 01-08-2022.
Zaaknummer: 67050

5. Collegevoorstel borging van de collectieve preventietaken van het gebiedsteam

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de borging van collectieve preventietaken van de
gebiedsteams vast.
Zaaknummer: 58152

6. Collegevoorstel memo concept-ambities Woonvisie 2019 en memo
woningbouwafspraken

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de memo 'concept-ambities van de Woonvisie 2019' vast en biedt deze ter consultatie
aan, aan de raadscommissie.
2. Stelt de memo 'woningbouwafspraken regio Foodvalley en provincie Gelderland' vast en biedt
deze ter consultatie aan, aan de raadscommissie.
Zaaknummer: 3868

7. Collegevoorstel en Besluit RES FV

P: Vakspecialisten
Het college stelt het raadsvoorstel inzake Startdocument Regionale Energie Strategie FoodValley
vast.
Zaaknummer: 66374

8. Collegevoorstel huisvestingsverordening

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
1. Neemt kennis van de concept huisvestingsverordening 2019.
2. Stelt de raad voor de huisvestingsverordening 2019 vast te stellen.
3. Stelt de nadere regels bij de huisvestingsverordening 2019 vast.
Zaaknummer: 67378

9. Collegevoorstel en Besluit Duurzaamheidslening

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de raad voor twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidslening.
Dit bedrag komt bovenop het reeds in 2018 en 2019 beschikbaar gestelde bedrag van
eveneens (opgeteld) twee miljoen euro.
2. Stelt de raad voor dit bedrag te dekken door middel van onttrekking aan de algemene
reserve.
3. Stelt de raad voor de regeling in 2020 te evalueren en, indien nodig, aanvullend budget voor
duurzaamheidsleningen aan te vragen. Dit in samenhang met het (nog op te stellen)
uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Zaaknummer: 64150
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10. Collegevoorstel aanwijzing gebied verplicht afkoppelen

P: Vakspecialisten
Het college besluit tot aanwijzing van de gehele bebouwde kom van Nijkerkerveen, conform de
'Verordening afvoer regenwater en grondwater'.
Binnen dit aangewezen gebied worden bewoners verplicht het regenwater af te koppelen van de
riolering.
Het afkoppelen wordt door de gemeente verzorgd en betaald tijdens rioolverbeteringsprojecten.
Zaaknummer: 62287

11. Collegevoorstel nieuwe inrichting peuteropvang en VVE

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Stelt de nieuwe inrichting en financiering van de peuteropvang en VVE in de gemeente
Nijkerk vast.
2. Stemt in met de inzet van de Peutermonitor.
3. Stelt de raadsinformatiebrief vast, waarin de gemeenteraad wordt ingeïnformeerd over de
nieuwe inrichting en financiering van de peuteropvang en VVE in de gemeente Nijkerk.
Zaaknummer: 22159

12. Collegevoorstel stand van zaken indiensttreding gebiedsteammedewerkers

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken indiensttreding van de
gebiedsteamconsulenten vast.
Zaaknummer: 65366

13. Collegevoorstel tegengaan Voedselverspilling

P: Vakspecialisten
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake tegengaan Voedselverspilling vast.
Zaaknummer: 68899

14. Collegevoorstel integratie statushouders

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Stelt de beleidsvisie en doelstellingen integratie statushouders 2019-2020 vast.
Kern van de visie: statushouders doen in een vroeg stadium actief mee in de samenleving en
komen zo snel mogelijk tot een maximale zelfredzaamheid, waarbij eigen kracht voorop staat.
2. Geeft opdracht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering
(vooralsnog 1-1-2021), het activiteitenplan overbruggingsperiode 2019-2020 uit te laten
voeren.
3. Maakt op basis van de ervaringen opgedaan in de periode 2019-2020 een heroverweging
voor een meerjarige beleidsvisie vanaf 2021 (moment inwerkingtreding nieuwe Wet
Inburgering).
4. Stelt de door het Rijk voor 2019 en 2020 toegekende decentrale uitkering Verhoging
taalniveau van € 49.000 per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het activiteitenplan.
Zaaknummer: 61677
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15. Collegevoorstel onderhandelingen opstarten voor aankoop Rabobankpand t.b.v.
Stadhuis

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college besluit de onderhandelingen met de Rabobank op te starten voor de aankoop van
het pand aan Van ’t Hoffstraat 24 voor de huisvesting van het Stadhuis.
Zaaknummer: 67245

Aldus vastgesteld op 16 juli 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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