Gemeente Nijkerk - Vergadering van raadscommissie I op donderdag 16 april 2020
Aanvang 20.00 uur

Voorlopige agenda
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Openstaande moties en toezeggingen

3.

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2019-2038 (2020-006)
Kaderstellend
Vergaderwijze:
- de ingediende bespreekpunten worden per punt behandeld:
o
de indiener van het bespreekpunt licht dit kort toe (maximaal 1,5 minuut), waarna de overige
fracties – indien gewenst – kunnen reageren. Daarna kan het college een reactie geven.
o
de fracties en het college krijgen vervolgens de gelegenheid nog een korte reactie te geven.
- als alle bespreekpunten zijn behandeld, zal de voorzitter de bespreking van het onderwerp afronden en
de fracties vragen welk advies voor het vervolg aan de gemeenteraad kan worden gegeven (bv.
met/zonder debat behandelen).
Bespreekpunten:
 Verloop van de voorziening:
- de huidige voorziening (groot onderhoud) wordt vanaf 2030 negatief. Graag bespreking van deze
werkwijze.
 Gemeentelijk bezit Wulfshoeve:
- Ondanks eerder uitgesproken intenties is de Wulfhoeve nog in gemeentelijk bezit en staan er de
komende jaren investeringen ingeboekt voor dit pand. Graag bespreking wenselijkheid hiervan.
 Verduurzamingsslag:
- In het raadsvoorstel wordt gesproken over een verduurzamingsslag voor een aantal gemeentelijke
gebouwen. Graag toelichting van deze verduurzamingsslag. En is deze verduurzamingsslag de
reden van de hoge investeringskosten in bijvoorbeeld een pand als ‘de Flier’?
- Voor het verduurzamen van de gemeentelijke sportlocaties ligt er nog een opgave. Op dit moment
wordt geïnventariseerd op welke wijze dat mogelijk is. Wanneer is de uitkomst van deze
inventarisatie te verwachten?
 Werkomstandigheden medewerkers:
- Vallen de werkomstandigheden waarin de medewerkers van de gemeente moeten werken tot de
verhuizing binnen de norm? Of wordt er beheer tot de verhuizing uitgesteld waardoor de
werkomstandigheden onder de norm kunnen zakken?
 Ontwikkelingen rondom Paasbos:
- Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Sporthal Strijland?
 Onderhoud buitensport na 2020

4.

SnelService Vergunningaanvraag en welstand (2019-059)
Kaderstellend
Vergaderwijze:
- de ingediende bespreekpunten worden per punt behandeld:
o
de indiener van het bespreekpunt licht dit kort toe (maximaal 1,5 minuut), waarna de overige
fracties – indien gewenst – kunnen reageren. Daarna kan het college een reactie geven.
o
de fracties en het college krijgen vervolgens de gelegenheid nog een korte reactie te geven.
- als alle bespreekpunten zijn behandeld, zal de voorzitter de bespreking van het onderwerp afronden en
de fracties vragen welk advies voor het vervolg aan de gemeenteraad kan worden gegeven (bv.
met/zonder debat behandelen).
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Bespreekpunten:
 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:
- is er een advies, is dit positief of zijn er kanttekeningen?
- in het raadsvoorstel is niets terug vinden over de inbreng van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Zijn
zij betrokken en wat is de mening van deze commissie?
 Hoe verder na evaluatie pilot:
- is het bij positieve evaluatie denkbaar om nog een stap verder in deregulering te zetten? Helemaal
zonder vergunning en ook zonder controle/inzet van ambtelijke/OddV capaciteit? Volledige eigen
verantwoordelijkheid bij onze inwoners.
- er wordt gestart met een pilot wat betekent dat er later een evaluatie plaats zal vinden. Wat is het
gevolg als er in de deelnemende gemeente verschillende (minder positieve versus positieve)
ervaringen worden opgedaan? Wanneer is de pilot succesvol? Gaan er dan een aantal gemeente
door? Kan dit of is er een minimaal aantal deelnemende gemeente nodig i.v.m. bijvoorbeeld kosten
en werkwijze inrichting OddV?
 De SnelService procedure lijkt niet door iedereen zonder hulp/ondersteuning in te vullen; is er gratis
ondersteuning vanuit de publieksbalie of anderszins mogelijk?
 Financiële gevolgen van de SnelService werkwijze voor de gemeente; geen legesinkomsten meer, maar
nog wel kosten voor systemen en werkzaamheden OddV.

5.

Regionale samenwerking
Hier kunnen vertegenwoordigers van Nijkerk (leden van het college en leden van de raad) in regionale
samenwerkingsverbanden terugkoppelen aan de commissie

6.

Mededelingen van raad en college
Raads- en commissieleden en collegeleden kunnen tot 10.00 uur op de dag voorafgaand aan de
raadscommissie melden dat zij een mededeling willen doen.

7.

Sluiting

Agenda’s en vergaderstukken
De agenda en de vergaderstukken van de raadscommissievergaderingen zijn te vinden op de website van de
gemeente (www.nijkerk.eu). De raadscommissie stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. De
onderwerpen en tijden op de voorlopige agenda zijn daarom altijd onder voorbehoud.
Videobellen en live meekijken
De vergadering vindt plaats via videobellen. De deelnemers aan de vergadering loggen hierop in. Als inwoner kunt
u de vergadering via de reguliere uitzending via internet volgen. U vindt de uitzending via de website van de
gemeente: www.nijkerk.eu/gemeenteraad.
Om de vergadering via videobellen gestructureerd te laten verlopen, zullen de fracties vooraf hun bespreekpunten
per agendapunt aanleveren. Tijdens de vergadering vindt het gesprek plaats aan de hand van deze
bespreekpunten. De bespreekpunten worden maandagmiddag 14 april op de website gepubliceerd.
Inspreken
Wilt u inspreken over een van de onderwerpen die op de agenda van de raadscommissies staat? Dat kan. U kunt
zich aanmelden bij de raadsgriffie, griffie@nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033. We vragen u om vooraf uw
reactie die u aan de raadscommissie wilt meegeven te mailen. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk woensdag
15 april, 10.00 uur. Die reactie wordt openbaar gedeeld bij de stukken voor de vergadering op de website.
In een raadscommissie is er ook altijd gelegenheid voor de commissieleden om vragen te stellen aan de inspreker.
Ook dat blijft mogelijk. Als inspreker kunt u meedoen aan de vergadering via videobellen. Als u hiervan gebruik wilt
maken, dan ontvangt u daarvoor een inlog en een handleiding. Lukt het hiermee niet, dan wordt bekeken wat wel
mogelijk is.

__________________________________________________________________________________
Heeft u vragen over deze vergadering?
Neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu of 14 033

