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Nijkerk
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 3 september 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 schriftelijke vragen art. 33 RvO fractie CDA
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van het CDA inzake het fiets parkeren in de binnenstad van Nijkerk vast.
Zaaknummer:.72879

2.

Collegevoorstel Ledenraadpleging Cao gemeenten 2019-2020
P: HRM
Het college:
Stemt in met het principeakkoord Cao gemeenten 201g-2020. Neemt kennis
van dat de eenmalige uitkering, de salarisontwikkeling van 2019 en 2020, de werkgeversbijdrage
vakbonden en tegemoetkoming zorgverzekering binnen het P- budget vallen. Machtigt de
Loco-Secretaris om te stemmen namens het College. De VNG hierover digitaal te
informeren.

Zaaknummer: 70629

3.

Collegevoorstel afwijken aanbesteding leerplichtsoftware
P: lnformatisering
Het college stelt vast, in afwijking van de in de nota Aanbestedingsbeleid Nijkerk beschreven
aanbestedingsprocedures, geen aanbesteding te verrichten voor het vervangen van het huidige
verouderde softwareproduct Key2JongerenMonitor voor leerplicht en leerlingenvervoer, maar
deze te vervangen door de logische opvolger hiervan genaamd 'CAReL'.
Zaaknummer: 83216

4.

collegevoorstel Aannemen van een verklaring onder ede of belofte (BRp)
P: Burgerzaken
Het college wijst de volgende (externe) medewerkers aan als aangewezen ambtenaar voor het
afnemen van een verklaring onder ede of belofte als bedoeld in artikel 2.S. lid 2 onder e van de
Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) voor zolang zij in dienst zijn van / ingehuurd
worden door de gemeente Nijkerk:
- mevrouw M.A.M.C. ten Boden- van den Borgh;
- mevrouw D.M.M. Bakker- Wouts;
- de heer E. van Zuilekom.

Zaaknummer: 69942

5.

Collegevoorsfe/ vasúsfellen raadsinformatiebrief regetstation Liander 68561
P: Planvorming
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de uitbreiding van het regelstation van Liander
vast.

Zaaknummer: 68561
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6.

Collegevoorstel principemedewerking woning naast Van Diikhuizenstraat
P: Planvorming

I

Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan de realisering van een woning op het perceel naast
Van Dijkhuizenstraat I te Nijkerkerveen;
2. Stelt initiatiefnemer voor om een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2017 op
te laten stellen;
3. Stelt de antwoordbrief aan initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 31020

Aldus vastgesteld op 10 september 2019.
Burgemeester
de secretaris,

de

van Nijkerk,
de

G.D. Renkema

de
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