Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 15 oktober 2020
Raadzaal Stadhuis Nijkerk/via videobellen, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
De voorzitter: G.D. Renkema; de griffier: A.G. Verhoef-Franken; de leden: T.J. Blankesteijn (CDA), A.M.
Boer (ChristenUnie-SGP), H.J. Bokkers (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 (ChristenUnieSGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), 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), B. Veldhuizen (CDA), B.H. Verbeek (PRO21), L.J.M. de
Wals (PRO21), J.W.J. Weel (CDA), 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: A.C.J. de Bruin (PRO21).
1. Opening en vaststelling agenda
- De voorzitter opent de vergadering, deze vindt plaats via videobellen.
- Agendapunt 4, Koersdocument Omgevingsvisie Nijkerk 2040. Het advies van de raadscommissie van
12 oktober was om dit punt van de agenda af te voeren. Het agendapunt wordt vooralsnog op de
agenda gehandhaafd om het vervolgproces te bespreken.
- Bij agendapunt 6 (Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en openen grondexploitatie
Nautenaseweg 2, Nijkerk), agendapunt 7 (Beheerplan haven en sluis 2021-2025, agendapunt 8
(Vaststellen Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025) en agendapunt 9
(Uitgangspuntennotitie governance Regio Foodvalley) heeft de raadscommissie geadviseerd deze
onderwerpen zonder debat te behandelen. Agendapunt 7 wordt op verzoek vanuit de raad wel met
debat behandeld.
- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)
Geen aanmeldingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2020-073)
De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te
stellen.
MET DEBAT
4. Koersdocument Omgevingsvisie Nijkerk 2040, een kaderstelling voor onze omgevingsvisie
(2020-061)
Na de bespreking in de raadscommissie heeft overleg plaats gevonden in de agendacommissie en met
de woordvoerders. Op basis daarvan is een procesvoorstel geformuleerd, dat door mevrouw Moes als
volgt verwoord wordt:
- Op dit moment behandelen we het Koersdocument niet inhoudelijk. Op basis van de MER
Omgevingsvisie, de Denkrichtingen, de Leefomgevingsfoto, de consultatie in de raadscommissie van
juni en juli en het Koersdocument Omgevingsvisie 2040 is duidelijk waar de keuzes en dilemma's
liggen. Die informatie geeft het college richting voor het gesprek met de samenleving.
- Er is voor de raad op dit moment geen duidelijkheid over de participatie die met de samenleving gaat
plaatsvinden. Daarvoor verwachten wij van het college dat het participatieplan hiervoor ter consultatie
wordt voorgelegd aan de raadscommissie, met daarin in ieder geval de vraagstelling/ dilemma's die
aan de samenleving worden voorgelegd.
- De uitkomsten van het participatieproces samen met het Koersdocument Omgevingsvisie 2040
inhoudelijk bespreken in de raadscommissie. Het volledige Koersdocument Omgevingsvisie 2040
inclusief kaderstelling wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
- Op basis daarvan stelt het college de ontwerp omgevingsvisie op die in de gemeenteraad wordt
besproken en vastgesteld.
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De voorzitter concludeert:
- De raad kan zich vinden in dit procesvoorstel.
- Het raadsvoorstel is afgevoerd van deze raadsagenda.
- De raadscommissie van maandag 12 oktober was geschorst; gelet op bovenstaande wordt deze
raadscommissie nu als afgesloten beschouwd.
5. Afronding planprocedures woningbouw in Het Spaanse Leger, Nijkerk (2020-065)
Naar aanleiding van de beraadslagingen doet wethouder Oosterwijk de volgende toezegging:
Voor Het Spaanse Leger is contractueel vastgelegd dat er afgeweken mag worden van 35% sociale
woningbouw, als is geregeld dat dit in de andere locaties erbij komt. De kaderstelling voor de
woningbouwprogrammering op deze andere locaties wordt eerst aan de raad voorgelegd. Als de raad
niet instemt met extra sociale woningbouw op die locaties, dan moet de 35% sociale woningbouw in Het
Spaanse Leger gerealiseerd worden.
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijze en de voorgestelde aanpassingen zoals
opgenomen in de Notitie zienswijzen en planaanpassingen
2. Het ontwerpbestemmingsplan Het Spaanse Leger 2020 gewijzigd vast te stellen met inachtneming
van de Notitie zienswijzen en planaanpassingen
3. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan
4. Voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan Het Spaanse Leger 2020 (NL.IMRO.0267.BP0159)
zal gelden als welstandsnota in de zin van de Woningwet vast te stellen het beeldkwaliteitplan Het
Spaanse Leger
5. Dit besluit bekend te maken via het elektronisch gemeenteblad en gelijktijdig in werking te laten
treden met het bestemmingsplan Het Spaanse Leger 2020
6. De duurzaamheidsvisie Het Spaanse Leger vast te stellen.
ZONDER DEBAT
6. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en openen grondexploitatie
Nautenaseweg 2, Nijkerk (2020-066)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en ambtshalve aanpassingen zoals
opgenomen in de Notitie zienswijzen en planaanpassingen;
2. Het ontwerp bestemmingsplan Nautenaseweg 2, Nijkerk gewijzigd vast te stellen met inachtneming
van de Notitie zienswijzen en planaanpassingen;
3. De grondexploitatie Nautenaseweg 2, Nijkerk te openen;
4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatie Nautenaseweg 2,
Nijkerk te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet;
5. Het beeldkwaliteitsplan Scoutingterrein Nautenaseweg Nijkerk vast te stellen als welstandsnota in de
zin van de Woningwet voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan Nautenaseweg 2, Nijkerk
(NL.IMRO.0267.BP0166) zal gelden;
6. Dit besluit bekend te maken via het elektronische gemeenteblad en gelijktijdig in werking te laten
treden met het bestemmingsplan Nautenaseweg 2, Nijkerk.
MET DEBAT
7. Beheerplan haven en sluis 2021-2025 (2020-068)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. het 'Beheerplan haven en sluis 2021-2025' vast te stellen;
2. met ingang van 1 januari 2021 kadegeld in te voeren voor bedrijven die goederen overslaan in de
haven. De verordening haven-, kade- en liggelden wordt daarvoor aangepast en de financiële
consequenties worden verwerkt in de begroting 2021 van de gemeente Nijkerk;
3. een deel van de voorziening haven-, kade- en sluiswerken, ter grootte van € 223.000 vrij te laten
vallen per eind 2020 en dit te verwerken bij de 2e bestuursrapportage van 2020.
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De voorzitter merkt op dat voordat de besluitvorming over de Verordening plaatsvindt, de raad informatie
krijgt over de juridische check.
ZONDER DEBAT
8. Vaststellen Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025 (2020-054)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de Strategische Agenda Regio Foodvalley 2020-2025
en de Verdieping voor zover het de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten betreft vast te
stellen.
9. Uitgangspuntennotitie governance Regio Foodvalley (2020-055)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen
met betrekking tot de Uitgangspuntennotitie ‘De Rol van gemeenteraden in governance regio Foodvalley.
10. Deelname aan experiment centraal stemmen tellen (2020-058)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om in te stemmen met deelname aan het experiment
centraal stemmen tellen bij de verkiezingen voor de tweede kamer in 2021.
11. Wijzigen APV Nijkerk 2003, oktober 2020 (2020-062)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
Nijkerk 2003 vast te stellen.
12. Oprichting Gemeenschappelijke Regeling Valleihopper/regiotaxi (2020-063)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om toestemming te geven aan het college voor de
oprichting van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper.
13. Onderzoek Rekenkamercommissie ‘Dienstverlening in de gemeente Nijkerk’ (2020-074)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. De conclusies van het rekenkamerrapport Dienstverlening in de gemeente Nijkerk te onderschrijven;
2. Het college op te dragen de aanbevelingen uit dit rapport uit te voeren en de raad van de
voortgang hiervan op de hoogte te houden via de p&c-cyclus.
14. Ter kennisname: besluitenlijst van 24 september 2020
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
MET DEBAT
15. Situatie door coronavirus
Het college heeft in de afgelopen periode de raad schriftelijk op de hoogte gehouden van de situatie in de
gemeente door het coronavirus. Tijdens de raadsvergadering is de actuele stand van zaken toegelicht.
Vervolgens gaf elke fractie een korte algemene reactie en zijn er vragen gesteld.
Mevrouw Van de Weijer-Feuerstein (CDA) dient een motie in. Het verzoek aan het college is:
1. Een oproep te doen aan inwoners, organisaties en ondernemers om (wasbare) mondkapjes
beschikbaar te stellen aan de Voedselbank en/of andere partijen (als Nijkerk Diaconaal beraad,
Sigma, Schuldhulpmaatje) die zorg dragen voor inwoners die vanwege hun financiële situatie
niet/beperkt toegang hebben tot dit beschermingsmiddel;
2. Waar nodig in overleg te gaan met anderen binnen en buiten de eigen organisatie die hier een rol in
kunnen spelen.
Dit is motie 15.1.
Wethouder Broekman-van der Pers geeft aan dat ze uitvoering kan geven aan de motie; ze zal in de
communicatie de oproep verbreden naar ook andere initiatieven in de samenleving en de gemeente zal
zorgen voor een eerste set mondkapjes voor de Voedselbank.
De motie wordt unaniem aangenomen.
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De voorzitter zegt content te zijn met de wijze waarop dit is besproken en hoe de zorgen met elkaar zijn
gedeeld. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Moes geeft hij aan dat het college zal nadenken
over de wijze waarop een dergelijke bespreking vaker kan plaatsvinden.
16. Sluiting
De raadsvergadering wordt om 21.20 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 19 oktober 2020,
de griffier,

de voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

mr. drs. G.D. Renkema
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