gemeente

Nijkerk
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 25 juni 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter

De wethouders
De secretaris

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

1. Collegevoorstel en raadsvoorstel Regio Deal FVjuni 2019
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Met college:

1. Neemt kennis van de concept Regio Deal Foodvalley en het bijbehorende projectenboek.
2. Stemt in met een eenmalige investering van € 500.000 als cofinanciering van de Regiodeal,
onder voorwaarde dat eveneens € 500.000 uit het Regiodeal-geld wordt gevoteerd voor de
Food Academy(waarmee het totaal komt op € 1 min.), zodat de Food Academy Nijkerk met
een sluitende business case van start kan.

3. Maakt de voorwaarde zoals onder 2 gesteld als bedenking kenbaar aan het Algemeen
Bestuur regio Foodvalley.
4. Bericht het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley conform concept brief en maandateerd hen
namens de gemeente Nijkerk de Regio Deal aan te gaan.

5. Brengt de benodigde bijdrage van Nijkerk als cofinanciering voor de Regio Deal (ten behoeve
van de Food Academy) van € 500.000 ten laste van de Algemene Reserve.
Zaaknummer: 61781

2. Collegevoorstel n.a.v. vragen over extreem dierenactivisme door de heer J. van Ruler
(CDA)
P: Veiligheid

Het college besluit de schriftelijke raadsvragen ex artikel 33 van het Reglement van Orde van de
Gemeenteraad van de heer J. van Ruler(CDA)over extreem dierenactivisme te beantwoorden
middels brief.
Zaaknummer: 57852

3. Collegevoorstel Venestraat 14
P: Planvorming
Het college:

1. verleent in principe planologische medewerking aan het vervangen van de pensionfunctie op
het perceel Venestraat 14 te Nijkerk ten behoeve van het realiseren van twee appartementen
op de verdieping in een bouwiaag;
2. stelt de antwoordbrief aan de aanvrager vast.
Zaaknummer: 25149

4. Collegevoorstel Uitkomsten Meiclrculaire Gemeentefonds 2019
P: Financien

Het college:
1. neemt kennis van de uitkomsten van de Meicirculaire Gemeentefonds 2019.
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de Meicirculaire Gemeentefonds 2019 vast.
Zaaknummer: 66016
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5. Collegevoorstel brief aan AKD m.b.t. fijnstofmeting ABZ
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt de antwoordbrief aan AKD met betrekking tot het verzoek om een fijnstofmeting
uit te voeren vast

Zaaknummer: 62738

6. Collegevoorstel Jaarverantwoording KInderopvang 2018
P: Kwaliteit Sociaal Domein

Het college;
1. neemt kennis van de Jaarverantwoording KInderopvang 2018;
2. stelt de Jaarverantwoording KInderopvang 2018 vast;
3. stemt in met het indienen van de Jaarverantwoording KInderopvang 2018 bij de Inspectie
van het Onderwijs via de website van de Inspectie;
4. besluit de Jaarverantwoording KInderopvang 2018 met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter
kennisname toe te sturen aan de raad.
Zaaknummer: 63258

7. Collegevoorstel Glldenstraat la
P: Planvorming
Het college:
1. stemt in met een tijdelijke omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik van het perceel
Glldenstraat la
2. stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 44438

8. Collegevoorstel Ampt van Nljkerk
P: Planvorming
Het college:
1. verleent planologische medewerking aan de uitbreiding van het hotel Ampt van Nijkerk met
dertig kamers, conform de schets van 14 juni 2019
2. stelt voor om een ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de zogenaamde uitgebreide
Wabo-procedure (ex artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3) door initiatiefnemer op te laten
stellen;
3. stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 5266

Aldus vastgesteld op 2 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de burgeme^ti

de heer G. van Beek

de h et mr. drs. G.D. Renkema
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