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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op l6 juli 2019
Aanvang 09.30 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

1.

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

Collegevoorstel Huize de Brink 42
P: Planvorming
Het college

1.
2.

verleent medewerking aan het herbestemmen van de begane grond voor maatschappelijke
activiteiten met ondersteunende horeca tot maximaal categorie 2 op het perceel Brink 42 te

Nijkerk;
stelt de brief aan de initiatiefnemer vast.

Zaaknummer:1962

2.

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Weldammerlaan g
P: Planvorming
Het college:
stemt in met het ontwerp 'Bestemmingsplan weldammerlaan 9, Hoevelaken;
legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;
legt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden voor de nieuw te bouwen
woning tegelijkertijd ter inzage en stelt - als er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
worden ingediend - de hogere grenswaarden vast;
4. stemt in met het aanbieden van de overeenkomst aan de aanvrager, waarmee het
kostenverhaal is afgedekt en af kan worden gezien van het vaststellen van een
exploitatieplan en waarin het verhalen van planschade, het innen van leges en de bijdrage
aan het landschapsfonds zijn geregeld;
5. informeert initiatiefnemer, en zijn adviseur door middel van een brief;
6. stelt de raadsinformatiebrief inzake de terinzagelegging vast.
Zaaknummer: 12631

1.
2.
3.

3.

collegevoorstel raadsinformatiebrief onderzoek zand Ludenhof
P: Operationeel beheer
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de onderzoeken naar mogelijk vervuild zand in
de Ludenhof vast.

Zaaknummer:71448

4.

Collegevoorstel convenant landelijke toeganketijkheid maatschappetijke opvang
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college:
neemt kennis van het convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang;
mandateert wethouder Dijksterhuis om het convenant te onderteken;
handelt in de geest van de beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang
tot het moment dat de WMO verordening en de bijbehorende beleidsregels formeei zijn
vastgesteld.

1.
2.
3.

Zaaknummer:70342
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5.

Collegevoorstel factsheets wonen en zorg t.b.v- woonvisie 2019
P: Vakspecialisten
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake factsheets wonen en zorg t.b.v. woonvisie 2019
vast.

Zaaknummer: 3868

6.

Collegevoorstel verkeerssituatie Coltoflaan
P: Planvorming
Het college:
neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek doorgaand verkeer Coltoflaan;
stemt in met het handhaven van de huidige situatie en gaat de ontwikkeltngen van
verkeersintensiteiten jaarl ij ks monitoren
3. neemt kennis van de notitie varianten voor het reduceren van het doorgaand verkeer
Coltoflaan;
4. besluit op het moment dat de intensiteit boven de 2500 voertuigen komt opnieuw een
afweging te maken over de te nemen maatregelen voor de Coltoflaan;
S. geeft geen uitvoering aan het genomen verkeersbesluit om eenrichtingsverkeer in te stellen
zolang bovengenoemde maatregelen nog niet zijn genomen;
6. stelt de bewoners op de hoogte door middel van een brief.
Zaaknummer: 36419

1.
2.

;

7.

Collegevoorstel inzake Optisport
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de dienstverlening door Optisport vast.
Zaaknummer:74491

Aldus vastgesteld op 18 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de

G. van Beek
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