Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I 10
september 2020
Aanvang 19.30 uur, Raadzaal, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig: de voorzitter: P.M.C. van Loozen; de commissiegriffier: F.J.A. Meijer-de Leeuw; de leden: H.J.
Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), M. van Elteren (De Lokale Partij), R.A.W. Horst (De Lokale
Partij), R. van Hussel (VVD), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), N.G. Staal
(VVD), H.W. Stuive (CDA), W.H. van Veelen (PRO21) en B. Veldhuizen (CDA). Verder zijn aanwezig
namens het college: de wethouders H.L. Dijksterhuis (bij agendapunt 3), N. Aboyaakoub-Akkouh (bij
agendapunt 4) en W. Oosterwijk (bij agendapunt 5) met als ambtelijke ondersteuning M. Kroon (bij
agendapunt 3), K. Willemsen (bij agendapunt 4) en W. Bomhof (bij agendapunt 5).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Tijdelijke huisvesting Spoorkamp II (2020-043)
De commissieleden geven aan positief te staan tegenover het voorstel.
Er wordt onder andere gesproken over:
- De doorstroming;
- Verdeling van de woningen over de verschillende doelgroepen;
- Het gevraagde budget voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden;
- De formulering van de beslispunten (wens om de kaders uit het voorstel daarin te verwoorden).
Tijdens de beraadslagingen zegt wethouder Dijksterhuis toe om het plan – nadat de raad daarmee heeft
ingestemd – zo uit te voeren dat fase 1 (Tiny Houses) en fase 2 (hotelwoningen) separaat of in 2
deelbestekken zullen worden aanbesteed, waarbij fase 2 pas zal worden geactiveerd, nadat de raad
daarvoor een ‘go’ heeft gegeven.
Naar aanleiding van de vragen vanuit de commissie over de formulering van de beslispunten in het
raadsvoorstel, geeft de wethouder aan te komen met een gewijzigd raadsvoorstel, waarin zowel de
kaders uit het voorstel in de beslispunten zullen worden opgenomen als ook de gedane toezegging zal
worden verwerkt.
Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat worden geagendeerd voor de raadsvergadering
van 24 september 2020.
4. Visie beheer Openbare Ruimte (2020-052)
De commissieleden spreken hun waardering uit over de visie en geven complimenten over het
participatietraject dat doorlopen is om tot deze visie te komen.
Tijdens de bespreking komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
- Wijkgericht werken;
- Beschikbare budget;
- Belang van communicatie en participatie bij de uitvoering van de visie;
- Belang van tijdig oppakken klachten van inwoners (o.a. over onkruid);
- Verkeersveiligheid (m.n. bermen in het buitengebied)
- Leesbaarheid visie (geopperd wordt om een ‘populaire’ versie voor inwoners te maken)
Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat worden geagendeerd voor de raadsvergadering
van 24 september 2020.
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5. Parapluplan woningsplitsing en voorgevelrooilijn (2020-051)
De commissie geeft aan dat er mogelijk een discrepantie zit tussen de beleidsnota die in januari 2020
door de raad is vastgesteld en de vertaling daarvan in het nu voorliggende parapluplan. Hierover is
voorafgaand aan de commissievergadering door een van de commissieleden een aantal technische
vragen gesteld.
Wethouder Oosterwijk geeft aan e.e.a. nog nader te willen bestuderen en de raad een schriftelijke reactie
op de nog openstaande vragen te doen toekomen. Mocht de beantwoording van deze vragen aanleiding
geven tot wijziging van het raadsvoorstel, dan zal het college dit ook tijdig vóór de raadsvergadering aan
de raad laten weten.
Het onderwerp staat met debat op de agenda van de raadsvergadering van 24 september en dat blijft wat
de commissie betreft vooralsnog zo.
6. Regionale samenwerking
Wethouder Oosterwijk deelt mee dat er online informatie beschikbaar is over het project Verkenning A1A30. Hij vraagt de griffie om de link naar deze informatie aan de raad te doen toekomen.
7. Mededelingen van raad en college
Er zijn geen mededelingen.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 22 september 2020.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

F.J.A. Meijer-de Leeuw

P.M.C. van Loozen
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