Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 8 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 met standpunt inzake PAS-uitspraak RvS
P: Planvorming
Het college:
1. Stelt vast dat het in de (lopende) procedures van plannen, besluiten en de afhandeling van de
vergunningen de lijn van de uitspraak van de Raad van State respecteert en dit standpunt als
uitgangspunt hanteert in de verdere voorbereiding van plannen, besluiten en
vergunningverlening;
2. Informeert de partnergemeenten in Regio FoodValley en OddV over het gemeentelijk
standpunt;
3. Informeert de raad met bijgevoegde brief over dit standpunt en beantwoordt met de brief
tevens, conform artikel 33 Reglement van orde, de schriftelijke vragen van de VVD-fractie, 6
september jl.
4. Informeert de heer N. Staal, raadslid voor de VVD en steller van de brief, persoonlijk met de
raadsinformatiebrief;
5. Informeert initiatiefnemers met bijgevoegde brief over dit gemeentelijk standpunt.
Zaaknummer: 74558
2. Collegevoorstel vaststelling bestemmingsplan Weldammerlaan 9
P: Planvorming
Het college:
1. stelt de raad voor:
• In te stemmen met de beoordeling van de zienswijze, zoals opgenomen in de ‘Nota
beantwoording zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, tweede
herziening Weldammerlaan 9’;
• Het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de nota
onder punt 1;
• Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
• Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend te maken in de
Staatscourant en het gemeenteblad;
• Reclamant en initiatiefnemer per brief te informeren over uw besluit;
2. Stelt de brief aan reclamant vast waarin deze wordt geïnformeerd over uw voorstel aan de
gemeenteraad betreffende de beantwoording van de zienswijze en over de uitnodiging
gebruik te mogen maken van hun spreekrecht tijdens de behandeling van het plan in de
commissievergadering.
Zaaknummer: 12631
3. Collegevoorstel inzake vragen van de Lokale Partij Nijkerk betreffende beheer groen
P: Operationeel beheer
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex. artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van De Lokale Partij inzake achterstand van het onderhoud van de
openbare ruimte vast.
Zaaknummer: 85581
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4. Collegevoorstel Bestuursopdracht Middelaar Oost
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt bijgevoegde bestuursopdracht voor de ontwikkeling Middelaar Oost vast;
2. Stelt bijgevoegde raadsinformatiebrief vast.
Zaaknummer: 82482
5. Collegevoorstel antwoord Schriftelijke vragen van B. van der Woerd over de inzet van
buurtsportcoaches
P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement
van Orde, van de fractie van VVD inzake de schriftelijke vragen over de inzet van de
buurtsportcoaches vast.
Zaaknummer: 88357
6. Gewijzigd collegevoorstel Uitgangspunten herijking Parkeerbeleid
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stemt in met het gewijzigde raadsvoorstel.
Zaaknummer: 74072
7. Collegevoorstel Planschade Onroerend Goed T. van Rootselaar B.V. en Onroerend Goed
Robo B.V.
P: Planvorming
Het college:
1. Wijst de aanvraag van Onroerend Goed T. van Rootselaar B.V. om een vergoeding in geleden
planschade af;
2. Wijst de aanvraag van Onroerend Goed Robo B.V. om een vergoeding in geleden planschade
af;
3. Stelt de brief aan Themis Advocaten vast.
Zaaknummer: 24779
Aldus vastgesteld op 15 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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