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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 17 september 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voozitter
De wethouders
De secretaris

1.

G. D. Renkema, burgemeester

N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman
E. Donga

Collegevoorstel tot wijzigen Gemeenschappelijke regeling GBLT.
P: Juridische zaken
Het college:
1. Trekt het collegebesluit van 1l juni 2019 tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
GBLT in;
2. Wijzigt de gemeenschappelijke regeling GBLT conform bijgaand besluit.
Zaaknummer: 86948

2.

Collegevoorstel principemedewerking woning Westerdorpsstraat S0
P: Planvorming
Het college:
'1. Verleent planologische medewerking aan de realisering van een tweede woníng op het
perceel Westerdorpsstraat 50 te Hoevelaken;
2. Stelt initiatiefnemer voor om een ruimtelijk plan op te laten stellen;
3. Stelt de antwoordbrief aan initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 67325

3.

Voorbereidingskrediet en PvA woningbouw deelptan 3 Nijkerkerueen
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt het Plan van Aanpak (PvA) en bijbehorend voorbereidingskrediet van deelplan 3 vast.
2. Stelt de raad voor middels de tweede bestuursrapportage 2019 een voorbereidingskrediet
van € 360.000 beschikbaar te stellen.
3. De raad door middel van een Raadsinformatiebrief te informeren

Zaaknummer= 79423

4.
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P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de warmteverkenning vast;
2. Stelt de warmteverkenning vast als bouwsteen voor de transitievisie warmte.

Zaaknummer:.74285

5.

Collegevoorstel Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023 DEF
P: Adviseurs Zellrcdzaamheid Arbeidsmarkt
Het college stelt het "Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023" vast
Zaaknummer: 80894
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6.

Collegevoorstel Advies Suösdle- en Tarievenbeleid
P : Advi se u rs Zelf r edzaamhei d Arbei ds m a rkUD a g el ii ks Leve n
Het college:
Neemt kennis van de rapportage Tarieven en subsidies welzijnsaccommodaties Nijkerk en de
voorgestelde uitgangspunten voor het bepalen van tarieven en subsidies.
2. lnformeert de raad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het
subsidie- en tarievenbeleid.
3. Gaat in overleg met de betrokken verenigingen over de consequenties van de voorgestelde
tarieven en subsidies.

1.

Zaaknummert TTI9S

Aldus vastgesteld op 24 september 2019
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D. Renkema
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