Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 15 oktober 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 functieverandering Fliersteeg 21
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de functie verandering op het perceel
Fliersteeg 21 te Nijkerk;
2. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemers vast.
Zaaknummer: 31065
2. Collegevoorstel Principebesluit tot verlenen van medewerking functieverandering naar
wonen
P: Planvorming
Het college:
1. Verleent in principe planologische medewerking aan de wijziging van de bestemming
‘Agrarisch met waarden’ met een bouwvlak naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel
Wallerstraat 88 te Nijkerk;
2. Verleent medewerking aan het toekennen van de bestemming ‘Wonen’ door middel van het
toepassen van de procedure artikel 2.12, lid 1 onder a onder 3o van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht;
3. Stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast.
Zaaknummer: 54494
3. Aanvulling op collegevoorstel inzake wijzigen Tarieventabel bij Legesverordening 2019
P: Juridische zaken
Het college stelt het gewijzigde raadsvoorstel inzake ‘Wijzigen Tarieventabel behorende bij de
Legesverordening 2019 en wijzigen Kwijtscheldingsregeling’ vast.
Zaaknummer: 50565
4. Collegevoorstel subsidieregeling groene daken Nijkerk
P: Vakspecialisten
Het college stelt de 'subsidieregeling groene daken Nijkerk' met bijbehorende toelichting vast.
Zaaknummer: 79489
5. Collegevoorstel Nadere regels Huisvestingsverordening Nijkerk 2019
P: Vakspecialisten
Het college stelt de Nadere regels Huisvestingsverordening Nijkerk 2019 vast
Zaaknummer: 67378
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6. Collegevoorstel bestemming opbrengst verkoop aandelen ARN
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Stelt de raad voor om van de boekwinst groot € 140.878, van de verkoop van de aandelen
ARN, € 25.000 te storten in een bestemmingsreserve t.b.v. de Regio de Vallei. Het resterende
bedrag, zijnde € 115.878 ten laste laten komen van het resultaat (algemene middelen)
2. Stelt de raadsinformatiebrief, inzake de opbrengst van de aandelenverkoop van de ARN, vast.
3. Informeert de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Zaaknummer: 69510
7. Collegevoorstel Veilig Thuis DUVO 2019
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Neemt kennis van inzet DUVO en betaling bijdrage 2020 Veilig Thuis (VT);
2. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de (concept)begroting 2020 vast, zoals in aparte bijlage is
toegevoegd.
Zaaknummer: 80856
8. Collegevoorstel Beleidsnota DSV gemeente Nijkerk 2019 - 2025
P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van de nieuwe Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Nijkerk 2019-2025;
2. Stelt de raad voor de Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Nijkerk vast te stellen als
kaderstellend gemeentelijk beleid voor de komende jaren;
3. Stelt het raadsvoorstel inzake de Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Nijkerk 2019-2025
vast
Zaaknummer: 17823

9. Collegevoorstel verlenging Convenant woonruimteverdeling regio Amersfoort
P: Vakspecialisten
Het college:
1. besluit in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op het Convenant Woonruimteverdeling
Regio Amersfoort, houdende enkele wijzigingen en verlenging van het convenant.
2. besluit de portefeuillehouder wonen, de heer H. Dijksterhuis, op grond van het bepaalde in
artikel 171, lid 2 van de gemeentewet te mandateren het convenant namens de gemeente te
ondertekenen.
Zaaknummer: 96248

Aldus vastgesteld op 29 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer E. Donga

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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