Gemeente Nijkerk - Openbare raadsvergadering op donderdag 18 oktober 2018
Raadzaal, Stadhuis Nijkerk, aanvang 19.30 uur
Voorlopige agenda

1. Opening en vaststellen agenda
 De raad wordt voorgesteld raadsvoorstel 'Benoemen leden raadscommissie' aan de agenda toe te
voegen. Dit zal dan agendapunt 6a worden.
 Mevrouw De Wals (PRO21)heeft aangegeven een motie 'Kinderpardon' te willen indienen. Volgens het
reglement van orde wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige
agendapunten. Dit wordt dan agendapunt 8a.
 De heer Van Veelen (PRO21) heeft aangegeven een motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in
Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' te willen indienen. Volgens het reglement van orde
wordt deze aan de agenda toegevoegd, na de behandeling van de overige agendapunten. Dit wordt
dan agendapunt 8b.
2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van orde)
Raadsleden kunnen tot 24 uur voor de vergadering melden dat zij vragen willen stellen aan het college van
burgemeester en wethouders of de burgemeester.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2018-061)
De raad wordt voorgesteld de stukken af te doen conform de voorstellen van de agendacommissie.
MET DEBAT
4. Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk (2018-026)
ZONDER DEBAT
5. Vaststellen Reglement van Orde van de gemeenteraad Nijkerk 2018 (2018-051)
6. Vaststellen Verordening op de raadscommissies Nijkerk 2018 (2018-052)
6a. Benoemen leden raadscommissie (2018-074)
De raad wordt voorgesteld dit raadsvoorstel aan de agenda toe te voegen
7. Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Nijkerk 2018 (2018-053)
8. Benoemen voorzitter en welstandsdeskundige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (2018-056)
8a. Motie Kinderpardon
8b. Motie Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken.
9. Ter kennisname: besluitenlijsten 20 september 2018 en 4 oktober 2018
10. Sluiting

Aanvullende informatie:
De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu).
De raadsvergaderingen zijn live en ook achteraf via internet te bekijken. De vergaderingen worden zowel met
beeld als geluid uitgezonden. U kunt de (live)uitzendingen vinden via de website van de gemeente.

