Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 1 oktober 2019
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

: W. Oosterwijk, loco-burgemeester
: N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, M. Broekman
: E. Donga

Afwezig

: G.D. Renkema, burgemeester

1. Collegevoorstel over de belastingverordeningen 2020

P: Juridische zaken
Het college stelt de raad voor de volgende verordeningen vast te stellen:
• Legesverordening 2020
• Verordening afvalstoffenheffing 2020
• Verordening forensenbelasting 2020
• Verordening haven-, kade- en liggelden 2020
• Verordening hondenbelasting 2020
• Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
• Verordening rioolheffing 2020
• Verordening toeristenbelasting 2020
Zaaknummer: 81355

2. Collegevoorstel uitgangspunten maaiveld parkeren Kerkplein en Bonte Koe.

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt op basis van het positief advies d.d. 12 september 2019 van de raadscommissie
de uitgangspunten definitief vast om te komen tot een goede invulling van het wel of niet
handhaven van maaiveld parkeren (omgeving Kerkplein en Bonte Koe) vanuit de visie
aantrekkelijk Nijkerk ten opzichte van de te realiseren nieuwe bronpunten.
Zaaknummer: 67990

3. Collegevoorstel aanbieding aankoop aandelen Leisurelands

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van de brief van 12 september 2019 aan Gemeente Nijkerk over de statutair
vastgelegde aangeboden mogelijkheid om aandelen in Leisurelands BV te kopen verband
houdend met de ontbinding van het Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL);
2. Besluit hier geen gebruik van te maken;
3. Stelt de brief aan Leisurelands vast hierover.
Zaaknummer: 89542

4. Collegevoorstel Notitie Reikwijdte en Detailniveau i.r.t. omgevingsvisie
P: Proces- en projectbegeleiding
Het college:
1. Stelt de notitie reikwijdte en detailniveau vast;
2. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de notitie reikwijdte en detailniveau vast
Zaaknummer: 92021
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5. Collegevoorstel Ontwikkelingen ambulance aanrijtijden en dekkend AED netwerk

P: Adviseurs Dagelijks Leven
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de actuele stand van zaken rond ambulancezorg en het onderzoek naar
een dekkend AED-netwerk;
2. De raadsinformatiebrief ontwikkelingen ambulancezorg en dekkend AED-netwerk vast te
stellen.
Zaaknummer: 73914

Aldus vastgesteld op 8 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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