Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst van de vergadering van raadscommissie I
9 november 2020
Aanvang 19.30 uur, Online vergadering
Aanwezig: de voorzitter J. van Putten; de commissiegriffier: J. Jansen; de leden: H.J. Bokkers (CDA),
R. van Hussel (VVD), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), J.J. Lok
(ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij), D. Palm (ChristenUnie-SGP), R.J.L.M.
Ruesen (PRO21), N.G. Staal (VVD), B. Veldhuizen (CDA), L.J.M de Wals (PRO21), J.W.J. Weel
(CDA) en B. van der Woerd (VVD).
Verder aanwezig: namens het college: burgemeester G.D. Renkema, wethouder H.L. Dijksterhuis,
wethouder W. Oosterwijk; ambtelijke ondersteuning J. Heiner ( bij agendapunt 3), E. Kuis (bij
agendapunt 4), R. Lindeboom (bij agendapunt 5), P. de Bruin (bij agendapunt 5), en M. Kroon (bij
agendapunt 5).
1. Opening en vaststellen agenda
Wethouder Broekman-van der Pers stelt voor om agendapunt 7. Mededelingen van raad en college
naar voren te halen op de agenda en als tweede agendapunt te behandelen. De agenda wordt
gewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Begrotingswijziging 2020 VGGM (2020-084)
De commissieleden spraken hun waardering uit voor de inzet van de Veiligheidsregio. De waardering
zit in het aanpassingsvermogen van de VGGM om veranderingen die plaatsvinden met Covid-19 en
hoe dit financieel wordt afgewikkeld. Ze kunnen zich vinden in het voorstel om geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting. Verder spraken
de commissieleden de wens uit om een kerntakendiscussie te voeren en daarbij specifiek te kijken of
preventieve zorg daartoe moet behoren.
Burgemeester Renkema komt nog terug op het volgende: aanvankelijk was een korting van 1,5
miljoen voor 2021 voorgenomen. De gemeente Nijkerk zou hier 90.000 euro van krijgen. Deze korting
is echter geschrapt. Als de korting wel was doorgevoerd, had het Rijk dan niet 1,5 miljoen meer kosten
voor haar rekening genomen?
Het voorstel blijft wat de commissie betreft zonder debat geagendeerd voor de raadsvergadering van
12 november 2020.
4. Warmteverkenning en -visie
De commissie bespreekt de voorgelegde dilemma’s. De commissieleden geven aan dat het belangrijk
is inwoners mee te nemen in het proces. Het is daarbij belangrijk dat inwoners vrijheid krijgen keuzes
te maken en niet gedwongen worden tot bepaalde keuzes. De gemeente moet dit doen door
transparant en duidelijk zijn in haar communicatie, zodat het een beweging wordt die op gang komt.
Betaalbaarheid is belangrijk om mensen mee te laten gaan in de energietransitie. De doelstelling van
de transitie staat niet ter discussie, maar snelheid is geen doel op zich. Het is belangrijk te leren uit
pilotwijken en te kijken hoe de innovatie zich ontwikkelt. Bij die innovatie is het belangrijk om zaken op
regionaal niveau op te pakken.
Het college neemt de uitkomsten van deze bespreking mee in het opstellen van de warmtevisie.
5. Vaststellen Programma Ruimtelijke en Maatschappelijk Investeringen (2020-077)
De commissie is positief over het idee om het programma ruimtelijke en maatschappelijk investeringen
op te starten, daarvoor maximaal 14 miljoen euro aan de algemene reserve te onttrekken, het krediet
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van de jaarschijf 2021 beschikbaar te stellen en dit krediet te storten in de reserve investeringen
maatschappelijk nut ter dekking van de afschrijvingslasten.
De commissieleden stellen vragen over de status van projecten op de Actualisatie van het Programma
Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen en over de besluitvorming voor het definitief toekennen
van geld aan een project.
De wethouder zegt toe na te gaan of de boekhoudkundige verwerking van de voorstellen wel correct
in het raadsvoorstel staan gezien het verschil in de beslispunten tussen het collegevoorstel en het
raadsvoorstel.
Het voorstel blijft wat de commissie betreft met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 12
november 2020.
6. Regionale Samenwerking
Geen opmerkingen.
7. Mededelingen van raad en college
Wethouder Broekman-van der Pers heeft een tweetal mededelingen met betrekking tot de
detailhandelstructuurvisie. Zij had toegezegd zich hard te maken voor ruimte om perifere detailhandel
in Hoevelaken te kunnen ontwikkelen. Dit is gelukt en inmiddels wordt er al gebouwd. Een tweede
mededeling gaat over de beleidslijn met betrekking tot activiteiten aan huis. Het college heeft deze
beleidslijn tegen het licht gehouden en geconstateerd dat deze nog heel relevant is. Deze hoeft
daarom niet vernieuwd te worden, maar het college moet er wel scherp op zijn dat de regels goed
nageleefd worden.
Op een vraag van commissielid Moes geeft Wethouder Broekman-van der Pers aan dat het huidige
beleid geen mogelijkheid biedt tot grootschalige kapperszaken in het buitengebied. Zij geeft aan om te
kijken hoe zij met kapsalons in gesprek kan komen die bezwaar hebben gemaakt tegen de
mogelijkheid hiertoe. Zij komt daar nog bij de raad op terug.
8. Sluiting
De vergadering wordt om 22.19 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 9 november 2020.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

J. Jansen

J. van Putten

Besluitenlijst Commissie I

9 november 2020

