Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie II
op 6 december 2018
Aanvang 20.00 uur, Bedrijfsrestaurant, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: H.W. Stuive, de commissiegriffier: F.J.A. Meijer-de Leeuw, de leden: T.J. Blankesteijn
(CDA), H.J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), J.C. Doppenberg (VVD), R. van Hussel (VVD), A.
Klompenhouwer (De Lokale Partij), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij),
I.H. Moes (PRO21), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), J. van Ruler (CDA), S. Ubels (VVD), C. van Vlietvan Dasselaar (De Lokale Partij), B. Veldhuizen (CDA). Verder zijn aanwezig de wethouders M.
Broekman-van der Pers (agendapunt 3), W. Oosterwijk (agendapunten 4 en 6) en N. AboyaakoubAkkouh (agendapunt 5) en de ambtenaren: E. Praas (agendapunt 3), M. Mallens (agendapunt 4), J. van
Oostveen-Buiter (agendapunt 5), R. Lindeboom (agendapunt 6).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Bedrijveninvesteringszone Nijkerk Binnenstad 2019-2022 (2018-075)
Inspreker, mevrouw Van den Akker (namens de BIZ-werkgroep), vertelt hoe het BIZ-plan ten opzichte
van die van vorig jaar is aangepast en verbeterd en dat uit een informele draagvlakmeting is gebleken dat
er nu wel voldoende draagvlak lijkt te zijn voor een BIZ.
Daarna bespreken de commissieleden het voorstel. Zij geven aan het positief te vinden dat opnieuw
wordt geprobeerd om te komen tot een BIZ. De commissieleden zien een BIZ als een belangrijk
instrument voor een vitale en aantrekkelijke binnenstad en wensen de initiatiefnemers veel succes met
het vervolgproces.
Het voorstel staat zonder debat geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 13 december 2018
en dat kan volgens de commissie zo blijven.
4. Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
De commissieleden geven aan het belangrijk te vinden dat het onderwerp mobiliteit en bereikbaarheid in
regionaal verband wordt opgepakt. Ze geven aan het idee te hebben dat de bereikbaarheidsagenda
vooral ziet op het centrum van de regio en dat Nijkerk wat minder in beeld lijkt te zijn.
Er worden een aantal vragen aan de wethouder gesteld, onder meer over:
- Actualisatie mobiliteitsvisie Nijkerk;
- Betrokkenheid van de raden bij het proces (o.a. met betrekking tot vaststelling jaarprogramma,
benodigd budget);
- N301 (o.a. sluipverkeer, landbouwverkeer);
- Hoevelaken (sluipverkeer gedurende aanpak knooppunt Hoevelaken);
- Verkeersveiligheid (o.a. oversteek fietsers en voetgangers).
De wethouder beantwoordt de diverse vragen en doet een tweetal toezeggingen:
- Wat betreft het sluipverkeer de ‘casus’ N301 en Hoevelaken (vanaf knooppunt A1/A30) voor te
stellen deze op te nemen in de verkeersmanagementsystemen;
- In de op te stellen Mobiliteitsvisie Nijkerk aandacht aan te willen besteden aan de N301.
De commissieleden geven aan dat zij het voorstel nogmaals in hun fractie willen bespreken, met name
wat betreft het onderwerp ‘sluipverkeer’. Het voorstel blijft daarom wat de commissie betreft met debat
geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 december 2018.
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5. Vaststelling geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 (2018-078)
De heer Blonk krijgt de gelegenheid om namens het onderwijsveld in te spreken bij dit onderwerp. Hij
geeft aan blij te zijn met de goede voorbereiding, aanpak en samenwerking vanuit het stadhuis om te
komen tot een geactualiseerd huisvestingsplan. Daarnaast vertelt hij dat de diverse scholen
eensgezindheid waren en dat er een sfeer van betrokkenheid en vertrouwen was. De schoolbesturen
kunnen zich vinden in het nu voorliggende voorstel, maar houden daarnaast hun wensen en idealen, bv.
met betrekking tot passend onderwijs en integrale kindcentra. Verder spreekt hij de zorg van het
onderwijsveld uit over de financiële gevolgen met betrekking tot de aanvraag voor vervangende
nieuwbouw van het Van Lodenstein College (VLC). Hij geeft aan dat het wenselijk zou zijn om hierover
nog nadere afspraken te maken.
Hierna bespreken de commissieleden het voorstel. Zij geven aan trots te zijn op de scholen en de
gebouwen en blij te zijn met de goede samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. Er
worden nog enkele vragen aan de wethouder gesteld over duurzaamheid, de aanvraag voor
vervangende nieuwbouw van het VLC, Aeres en de recent ontvangen indexering van de VNG voor 2019
(prijsstijging van 6,63% bovenop de al bekende verhoging van 40%).
De wethouder beantwoordt de vragen en geeft wat betreft de aanvraag van het VLC aan dat hierover nog
bestuurlijk overleg zal plaatsvinden en dat de raad te zijner tijd zal worden geïnformeerd over het proces
en de financiële gevolgen.
De commissieleden kunnen zich vinden in het raadsvoorstel en geven aan dat dit wat hen betreft zonder
debat geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 13 december 2018.
6. 2e Bestuursrapportage (2018-073)
De commissieleden bespreken het voorstel. Zij geven aan zich te kunnen vinden in het voorstel, maar
vragen nog wel aandacht voor onder meer de volgende zaken:
- gebruik van de algemene reserve;
- de wens om inzicht te hebben in de actuele stand van de diverse reserves;
- lagere parkeeropbrengsten;
- Samen aan Zet (hoe omgaan met projecten die nog niet opgestart zijn).
De wethouder beantwoordt een aantal vragen. Hij geeft onder meer aan dat de raad (via de
auditcommissie) maandelijks een overzicht zal ontvangen van de actuele stand van de diverse reserves.
Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat geagendeerd worden voor de raadsvergadering
van 13 december 2018.
7. Regionale samenwerking
De heer Bokkers vraagt of de in iBabs vermelde bijeenkomsten op 21 en 23 januari juist zijn. De griffie zal
dit nagaan
(NB. De griffie heeft deze vraag beantwoord via de griffiemail van 7 december jl.)
8. Sluiting
De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 10 december 2018.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

F.J.A. Meijer-de Leeuw

H.W. Stuive
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