Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 26 september 2019
Raadzaal Stadhuis Nijkerk, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
De voorzitter: G.D. Renkema; de griffier: A.G. Verhoef-Franken;
de leden: T.J. Blankesteijn (CDA), J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), J 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), 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),
J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), 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) – vanaf 19.35 uur, B. van der Woerd (VVD);
de wethouders: N. Aboyaakoub-Akkouh, M. Broekman-van der Pers, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk.
Afwezig: A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), D. Palm (ChristenUnie-SGP).
1. Opening en vaststelling agenda
- Agendapunt 4, Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley, wordt conform het advies van de
raadscommissie zonder debat geagendeerd;
- Agendapunt 5, Huisvestingsverordening, wordt conform het advies van de raadscommissie met debat
geagendeerd;
- Voor agendapunt 8, Vergroten budget duurzaamheidslening, heeft de raad een gewijzigd raadsvoorstel
ontvangen, dit naar aanleiding van vragen in de raadscommissie.
- Bij agendapunt 6, Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling, geeft de fractie van
De Lokale Partij aan dat zij nog vragen hebben bij het voorstel en dat uitstel van behandeling gelegenheid
geeft om zaken te verduidelijken. Het agendapunt wordt van de agenda afgevoerd.
- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)
Geen aanmeldingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2019-064, versie 9 van 24 september 2019)
De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te stellen.
ZONDER DEBAT
4. Startdocument Regionale Energie Strategie Foodvalley (2019-062)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de kaders voor het proces naar een Regionale
Energiestrategie (RES) Foodvalley vast te stellen die volgen uit het Startdocument RES Foodvalley:
a. in twee stappen nemen gemeenten, provincie en waterschappen naar verwachting in 2021 een definitief
besluit over de RES en de bijdrage van de regio aan de nationale energieopgave;
b. wat reeds is opgehaald uit lokale participatieprocessen en/of reeds is vastgelegd in ruimtelijk beleid van de
gemeente of afspraken van gemeenten met derden, vormt input voor en is het uitgangspunt van de RES;
c. de inhoud van de RES komt tot stand in een intensief stakeholderproces dat is gericht op win-win en
consensus tussen alle belanghebbenden;
d. het college gaat in de publieke stuurgroep RES akkoord met de concept RES eerst en nadat de raad -op
zijn vroegst in april 2020- het besluit heeft genomen om op basis van dit document het vervolgproces en de
onderhandelingen met rijk, provincies en andere partijen in te gaan; en
e. het college gaat in de publieke stuurgroep akkoord met de definitieve RES eerst en nadat de raad
ingestemd heeft met de definitieve RES.
MET DEBAT
5. Vaststellen Huisvestingsverordening (2018-049)
De raad besluit unaniem en conform voorstel de Huisvestingsverordening Nijkerk 2019 vast te stellen.
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ZONDER DEBAT
6. Wijzigen tarieventabel legesverordening en kwijtscheldingsregeling (2019-052)
Van de agenda afgevoerd.
7. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken (2019-053)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Nijkerkerstraat 47 Hoevelaken’, ongewijzigd vast te stellen;
2. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
8. Vergroten budget duurzaamheidslening (2019-061)
De raad besluit unaniem en conform het gewijzigde voorstel om:
1. Twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidslening. Dit bedrag komt bovenop het reeds
in 2018 en 2019 beschikbaar gestelde bedrag van eveneens (opgeteld) twee miljoen euro.
2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.
3. De regeling in 2020 te evalueren en, indien nodig, aanvullend budget voor duurzaamheidsleningen te
overwegen. Dit in samenhang met het (nog op te stellen) uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
9. Besluitenlijsten van 27 juni en 4 juli 2019
De besluitenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen.
10. Sluiting openbare gedeelte raadsvergadering
Het openbare gedeelte van de raadsvergadering wordt om 19.45 uur gesloten.
11. Opening besloten gedeelte raadsvergadering
De voorzitter heropent de vergadering om 20.05 uur.
De raad stemt in met het verzoek van het college om de raad in beslotenheid te informeren over de stand van
zaken Huis van de Stad. Grond voor de geheimhouding is de bescherming van het economisch belang van de
gemeente, zoals genoemd in artikel 10 van de Wob. De voorzitter legt geheimhouding op, op grond van artikel
25 van de Gemeentewet.
12. Vaststellen: verslag besloten gedeelte raadsvergadering 18 april 2019
Het verslag wordt vastgesteld en de raad besluit de geheimhouding in stand te laten.
13. Informatie stand van zaken Huis van de Stad
De raadsleden worden geïnformeerd over de stand van zaken Huis van de Stad.
De inhoud van het besprokene is in een apart besloten verslag opgenomen.
14. Sluiting besloten gedeelte raadsvergadering
Het besloten gedeelte van de vergadering wordt om 21.35 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 30 september 2019,
de griffier,

de voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

mr. drs. G.D. Renkema
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