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VeruolgvoorstellendialooggroepEconomie&Bedrijfsomgeving

De raad van de gemeente

Nijker( in vergadering bijeen op 22 juni 20L7,

Overwegende dat:
de voorgestelde prioritering en fasering van de voorstellen van de cluster Economie & Bedrijfsomgeving
niet binnen de meegegeven budgettaire kaders uiWoerbaar zijn;

de raad unaniem waardering heeft voor de door de dialooggroep getoonde betrokkenheid en
enthousiasme en voor de opgeleverde visie en voorstellen;
de raad daarom het belang onderkent om naast de mogelijkheden van vervlechting en benutting van vrij
beinvloedbare budgetruimte, af te wegen of en zo ja hoeveel extra budgetruimte voor dialoogvoorstellen
is

te realiseren;

bij een dergelijke añrueging ook kritisch gekeken zal moeten worden naar het belang van bestaande
activiteiten en de mogelijkheid om daarop te bezuinigen;
indien binnen het clusterbudget te weinig ruimte gevonden wordt, ís een añrueging van extra
budgetruimte pas goed mogelijk bij een integrale añrueging van de voorstellen van alle dialooggroepen
en andere om budget vragende onderwerpen;

dit moment voor integrale añrueging kan niet eerder gebeuren dan het moment dat alle dialooggroepen
hun voorstellen hebben opgeleverd en de besluitvorming hierover is voorbereid;
de raad het belangrijk vindt om tot het moment van integrale añrueging voortgang te behouden voor de
voorstellen uit de dialooggroep Economie & Bedríjfsomgeving.
Kennis genomen hebbende van:

het door het college aangeboden raadsvoorstel20LT-042.
Concluderende dat

dít raadsvoorstel voorstelt, vooruitlopend op de integrale añrueging, incidenteel extra budget toe te
kennen buiten de vooraf meegegeven kaders.

Besluit:
De

tekt

van het raadsbesluit te veruangen door onderstaande tekst:

besluit:

1. Kennis te nemen van de voorgestelde

2.

prioritering en fasering voor het vervolg van de voorstellen van de
dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving;
De besluitvorming van al deze voorstellen te betrekken bij de integrale añrueging over extra financiële
ruimte voor alle dialooggroepen, voor zover deze vanaf 2018 niet binnen de gestelde kaders inpasbaar

zrjn.

3,

In te stemmen met het voortgang houden bíj de verdere realisatie van de voorstellen voorafgaande aan
de integrale añrueging.
Dit betekent concreet dat de volgende voorstellen in 20L7 worden opgepakt:
1A. Sterk Merk Nijkerk
18, Informatiepunt inwoners en toeristen
lE. Kleur in Nijkerk
2A. Arbeidsbureau nieuwe stijl
28. Horecaleerwerkbedrijf
2C. Twerffietsenplan
2E. De Uitdaging
2H. Laaggeletterdheid

34. Centrum Hoevelaken

4.
5.

3D. Verduurzamen woningen & bedrijven
44, Inspiratiesessies
48. Afstemming met de gemeente
Naast de voor 20L7 beschikbare financiële vrije ruimte van € 176.300, een bedrag van € 14.000 aan
extra incidentele middelen beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserye. Daarmee bestaat
volledige dekking voor de in2017 op te pakken voorstellen.
Voor het veruolg van de voorstellen van de dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving gezamenlijk
(verder) te onderzoeken of door het afstoten of een andere aanpak van bestaande activiteiten, door het
leggen van slimme verbindingen en door aanwending van andere financieringsbronnen meer ruimte kan
ontstaan om voorstellen van de dialooggroep Economie & Bedrijfsomgeving zo veel mogelijk binnen de
gestelde kaders te faciliteren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk

d.d.zzjuni 2017.
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