Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 januari 2019
Raadzaal Stadhuis Nijkerk, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
De voorzitter: G.D. Renkema; de plaatsvervangend griffier: F.J.A. Meijer-de Leeuw; de leden: T.J. Blankesteijn
(CDA), A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), H.J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), T. Doornhof-Molenaar
(CDA), J.C. Doppenberg (VVD), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), J. van
Heugten (PRO21), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), R. van Hussel (VVD), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij),
M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale
Partij), I.H. Moes (PRO21), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), H. Rozema
(ChristenUnie-SGP), J. van Ruler (CDA), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA), W.H. van Veelen (PRO21), B.
Veldhuizen (CDA), L.J.M. de Wals (PRO21), P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), B. van der Woerd (VVD); de
wethouders: N. Aboyaakoub-Akkouh, M. Broekman-van der Pers, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk.
Afwezig: 1.
-

-

Opening en vaststelling agenda
De heer Lok van de fractie ChristenUnie-SGP heeft gemeld vragen te willen stellen over de
verkeersveiligheid bij de kruising van de afrit A28 met de N301 Berencamperweg.
Agendapunt 4 ‘Vervolg Samen Nijkerk (2019-010)’ wordt conform advies van de raadscommissie zonder
debat geagendeerd.
Voor agendapunt 6 ‘Vaststellen Landschapsontwikkelingsplan’ heeft de raad op 30 januari 2019 een
aangepast Landschapsontwikkelingsplan ontvangen. Gemeld wordt dat in de samenvatting
inspraakreacties en ambtshalve wijzigingen de naam van Stichting Natuur & Milieuzorg NW-Veluwe nog
correct zal worden opgenomen.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)
De heer Lok van de fractie ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij de kruising
van de afrit A28 met de N301 Berencamperweg. Wethouder Oosterwijk zegt toe de provincie als
verantwoordelijk beheerder te vragen passende maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid bij deze
kruising te verhogen. Hij zal de raad vervolgens schriftelijk informeren over de reactie van de provincie.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2019-018, versie 5, 29 januari 2019)
De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te stellen.
ZONDER DEBAT
4. Vervolg Samen Nijkerk (2019-010)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. vervolg te geven aan de intensieve samenwerking met de Nijkerkse samenleving lerend van de ervaringen,
die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij o.a. het project Samen aan zet. Hierbij:
a. de volgende uitgangspunten vast te houden:
 De samenleving krijgt -binnen kaders- de ruimte om beleid (mede) invulling en uitvoering te
geven, waarbij eigen initiatief van de samenleving wordt gewaardeerd
 De gemeente geeft richting, stelt de kaders en besluit
 Alle belangen zitten aan tafel of zijn op een andere manier gelijkwaardig betrokken
 Raad, college en ambtelijke organisatie ontwikkelen zich door en trekken samen op
b. procesverbeteringen door te voeren op punt van:
 regie op samenhang van participatietrajecten en op de uitvoering
 meer specifieke vraag- en kaderstelling
 borgen van kwaliteit van processen en resultaten
 combineren van vakinhoudelijke expertise vanuit samenleving en ambtelijke organisatie
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c.

over Samen aan Zet voorstellen, die niet lopen of meerdere malen (bij integrale afweging)
afgevallen zijn, bij de periodieke afweging een besluit te nemen en voor het eerst bij de komende
Voorjaarsnota.
2. de komende periode een doorontwikkeling van Samen Nijkerk in gang te zetten met focus op:
a. Aanhaken van een groter deel van de Nijkerkse bevolking
b. Vergroten van het maatschappelijk rendement
c. Klantgerichtheid en professionaliseren van de rolinvulling
MET DEBAT
5. Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2019-2022 (2019-012)
De raad besluit unaniem en conform het voorstel om:
1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 'Verbinden met ambitie' Nijkerk 2019 – 2022 en de
uitwerkingsrichting van de 24 voor 2019 geprioriteerde ambities te onderschrijven;
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de ophaalronde met de samenleving voor de vier onderwerpen:
aandacht, vrijwilligers, buurtinitiatieven en recreatie en de uitkomsten vanuit de beeldvorming van 29
november 2018;
3. In te stemmen met de uitvoering van drie geprioriteerde voorstellen vanuit Samen aan Zet (welzijn op
recept, gezonde sportkantine en cultuurdag Nijkerk);
4. In te stemmen met de benodigde financiën voor het uitvoeringsprogramma voor 2019 en verder:
€ 315.000 structureel en aanvullend € 761.000 incidenteel voor 2019; € 81.500 voor 2020 en
€ 81.500 voor 2021 en de begroting 2019 – 2022 overeenkomstig dit voorstel (tabel 2) te wijzigen.
6. Vaststellen Landschapsontwikkelingsplan (2019-003)
De raad besluit unaniem en conform het voorstel om:
1. in te stemmen met de beoordeling van de inspraakreacties en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen,
zoals opgenomen in de samenvatting ‘Beantwoording inspraakreacties en ambtshalve wijzigingen
Landschapsontwikkelingsplan’;
2. het ontwerp van het Landschapsontwikkelingsplan (versie 30 januari 2019) gewijzigd vast te stellen met
inachtneming van de samenvatting, genoemd onder punt 1;
3. ter uitvoering van het LOP een budget op te nemen, vooreerst nader af te wegen in de Voorjaarsnota 2019,
waarbij voor wat betreft de financiering aansluiting wordt gezocht bij cofinanciering;
4. insprekers en de CRK per brief te informeren over het besluit.
7. Vaststelling Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving (2019-005)
De raad besluit unaniem en conform het voorstel om de Visie Ons Hoevelakense Bos & Omgeving vast te
stellen. Daarin gelden de volgende basisprincipes:
 Uitbreiding van de recreatieruimte rond het bos om de recreatieve druk beter te verdelen. Hierdoor worden
de historische en ecologische waarden van het Hoevelakense Bos behouden en ontwikkeld;
 Zoneren van recreatief gebruik ten bate van veiligheid en om conflicten in gebruik te voorkomen.
ZONDER DEBAT
8. Kosten verwijderen vliegtuigbom Hoevelakense bos in 2018 en aanvragen rijksbijdrage (2018-076)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. een verzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een
suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemaakte kosten bij het ruimen van een vliegtuigbom uit
de 2e wereldoorlog in het Hoevelakense bos;
2. de gemaakte kosten voor het ruimen van de vliegtuigbom voor 2018 vast te stellen op € 89.406,75;
3. 15% van de onder beslispunt 2 genoemde kosten minus de te ontvangen suppletie-uitkering te verhalen op
de eigenaar van de gronden het Geldersch Landschap en Kasteelen en 15% voor rekening van de
gemeente te houden;
4. het gemeentelijk aandeel in de kosten ten bedrage van € 13.411,01 te dekken ten laste van de exploitatie
2018.
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9. Wijziging APV Nijkerk 2003, januari 2019 (2018-064)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003 te
wijzigen, door vaststelling van de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003,
wijziging januari 2019.
10. Verlenen van toestemming aan het college conform het bepaalde in artikel 51 lid 3 van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (2019-013)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om op grond van artikel 51 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) het college de toestemming te verlenen tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst de Vallei te besluiten.
11. Wijziging verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (2019-014)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (2019-014A);
2. De opbrengstderving van structureel € 300.000 door invoering van het abonnementstarief door het kabinet,
vanaf 2021 te dekken door verlaging van de stelpost sociaal domein en over 2019 en 2020 te dekken door
aanwending van de reserve sociaal domein (2019-014B).
12. Vaststellen Financiële verordening 2019 (2019-020)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. de Financiële verordening 2019 vast te stellen, conform ontwerpbesluit 2019-020A
2. de afschrijving van een investering vanaf 1-1-2018 te laten in gaan in het jaar na gereed melding
(ontwerpbesluit 2019-020B).
13. Ter kennisname: besluitenlijsten van 10 en 13 december 2018
De besluitenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 20.45 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 1 februari 2019,
de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

mr. F.J.A. Meijer-de Leeuw

mr. drs. G.D. Renkema
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