Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst openbare raadsvergadering 13 december 2018
Raadzaal Stadhuis Nijkerk, 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) – vanaf 19.45 uur, H.J. Bokkers (CDA), A.C.J. de Bruin (PRO21), T. DoornhofMolenaar (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), R. van Hussel (VVD), 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), 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), W.H. van Veelen (PRO21), B. Veldhuizen (CDA), L.J.M. de Wals (PRO21), 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: 1. Opening en vaststelling agenda
- De agendapunten 4 – Strategische beleidsvisie op Werk, 5 – het Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs 2018 en 8 – 2e Bestuursrapportage 2018 worden conform advies van de raadscommissie
zonder debat geagendeerd.
- Voor de agendapunten 5 – het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018, 6 – het Jeugdprogramma
en 8 - de 2e Bestuursrapportage 2018 is een gewijzigd raadsvoorstel van het college ontvangen.
- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)
Er zijn geen aanmeldingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2018-081, versie 3 van 11 december 2018)
De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te
stellen.

ZONDER DEBAT
4. Strategische beleidsvisie op Werk (2018-077)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om:
1. De strategische beleidsvisie op Werk vast te stellen. Daarin gelden de volgende kaders:
 in beeld brengen en houden van alle inwoners die vanuit de Participatiewet begeleiding
ontvangen;
 stimuleren van de inclusieve arbeidsmarkt gericht op het realiseren van duurzame plaatsingen;
 monitoren en verantwoording afleggen met behulp van meetbare en voorspelbare indicatoren;
 samen werken aan de inhoudelijke verbindingen tussen domeinen;
 met alle betrokkenen in gesprek blijven om invulling en uitvoering te geven aan de visie op Werk.
2. De tijdelijke contracten bij team Werk (waar nodig) tot 1 juni 2019 te verlengen om bestaande relaties
met inwoners te bestendigen (€ 160.000 ten laste van de stelpost Participatiewet);
3. Voor de jaren 2019 - 2022 een stelpost Participatiewet in te stellen. Hierin de kosten en opbrengsten
(via actieve uitstroom) te verrekenen. Mocht de stelpost niet worden gerealiseerd dan de resterende
uitgaven ten laste te brengen van de reserve sociaal domein;
4. Vanwege autonome ontwikkelingen en in lijn met het Coalitieakkoord binnen het
Uitvoeringsprogramma qua afweging een uitbreiding van 3,5 fte op te nemen voor de periode juni
2019 - 2022. (= jaarbudget € 235.000 Personeelsbudget ten behoeve van re-integratie).
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5. Vaststelling geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2018 (2018-078)
De raad heeft een gewijzigd voorstel van het college ontvangen.
De raad besluit unaniem en conform dit gewijzigde voorstel om:
1. Het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs vast te stellen,
met de volgende beleidsuitgangspunten:
- Voor scholen die minimaal 40 jaar oud zijn een afweging te maken tussen renovatie en
nieuwbouw;
- De eigen bijdrage van schoolbesturen vast te stellen op de rijksbijdrage voor onderhoud in de
vijf jaar voorafgaand aan de renovatie;
- De normvergoedingen met 40% te verhogen in verband met gestegen bouwprijzen en
aanscherping eisen Bouwbesluit;
- Handhaving van de extra 15% verhoging ten behoeve van BENG (Bijna Energie Neutraal
Gebouw);
- Te kiezen voor scenario 1, de basis op orde;
- Een school bij een ruimtetekort naast de eigen locatie(s) te verwijzen naar maximaal één
andere school;
- De renovaties van de basisscholen De Open Kring, Rehoboth en Prins Willem Alexander te
vervroegen naar respectievelijk 2020, 2022 en 2023.
2. De financiële consequenties van bovenstaande beleidskeuzes als volgt te dekken:
a. De jaarlijkse vrijval van de afschrijvingslasten onderwijshuisvesting toe te voegen aan de
stelpost IHP.
b. Het verwachte tekort van het IHP 2018 van € 13.000 (2020), € 298.000 (2021) en €
209.000 (2022) te dekken door aanwending van de algemene reserve.
3. De investeringskredieten voor het programma 2019, totaal € 5,4 miljoen, en de huurkosten voor
2019 voor de noodlokalen in Hoevelaken (€ 264.000,-) beschikbaar te stellen.

MET DEBAT
6. Jeugdprogramma: een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019-2023 (2018-079)
De raad heeft een gewijzigd voorstel van het college ontvangen.
Naar aanleiding van vragen vanuit de raad zegt wethouder Aboyaakoub toe dat de raad het
jaaractiviteitenplan van het Jeugdprogramma ter informatie ontvangt in het eerste kwartaal 2019.
De raad besluit unaniem en conform het gewijzigde voorstel om:
1. Het Jeugdprogramma ‘Een kind- en gezinsvriendelijk gemeente Nijkerk 2019 – 2023’ vast te stellen.
2. Voor de uitvoering van het jeugdprogramma structureel binnen de stelpost Sociaal Domein een
bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen voor aanvullende formatie leerplicht en actuele 24/7
informatie via de Wegwijzer.
3. Voor de uitvoering van het jeugdprogramma om voor het jaar 2019 vanuit de Algemene Reserve €
126.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke formatie:
a. regisseur jeugdpreventie;
b. projectondersteuner;
en op het eerst volgende afweegmoment, zijnde de Voorjaarsnota 2019, voor de jaren vanaf 2020
organisatie breed een afweging voor de invulling van deze functies te maken.
4. Stelt voor het herijken van het Speelruimteplan incidenteel € 10.000 beschikbaar uit de Algemene
Reserve voor het jaar 2019.
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7. Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley (2018-080)
De heer Bokkers (CDA) dient een amendement in.
Hij stelt voor de tekst van het raadsbesluit te vervangen door:
1. De volgende wens als zienswijze in te dienen bij de Bereikbaarheidsagenda regio FoodValley 2018 –
2022:
Aan de Bereikbaarheidsagenda bij programmalijn 4.2 de volgende opgave toe te voegen:
 Voor de routes naar en van de aansluitingen op de A1/A28 via Hoevelaken, de A1/A30 en A28 via
de N301 ( Nijkerk ) zodanige maatregelen te treffen dat sluipverkeer zoveel mogelijk wordt
beperkt, dat lokaal verkeer niet wordt gestremd en de verkeersveiligheid is geborgd. Hiervoor
wordt bijvoorbeeld Dynamisch Verkeersmanagement of Talking Traffic ingezet.
Het amendement wordt mede ingediend door de heer Lok (ChristenUnie-SGP), mevrouw Moes (PRO21),
mevrouw Doppenberg (VVD) en mevrouw Van Loozen (De Lokale Partij)). Dit is amendement 7.1.
De raad neemt amendement 7.1 unaniem aan.
De raad besluit vervolgens unaniem conform het geamendeerde voorstel.

ZONDER DEBAT
8. 2e Bestuursrapportage 2018 (2018-073)
De raad heeft een gewijzigd voorstel van het college ontvangen.
De raad besluit unaniem conform het gewijzigde voorstel om:
1. De 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. De ramingen van de programma's in de jaarschrijven 2018 en 2019 overeenkomstig de rapportageoverzichten te wijzigen en de mutaties in de jaarschijven 2020-2022 voor kennisgeving aan te
nemen.
3. Het krediet voor de aanschaf van containers voor inzameling van Plastic en Drankkartons benodigd
voor de uitvoering van het Afvalbeleidsplan ter hoogte van € 210.000 ter beschikking te stellen.
4. Kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke stand van zaken van de 2e bestuursrapportage 2018.
9. Onderzoek geloofsbrieven en installatie raadslid (i.v.m. tijdelijke vervanging J.B. Nijeboer-van
Dijk)
Mevrouw Nijeboer-van Dijk heeft tijdelijk ontslag vanwege ziekte. Zij heeft het verzoek gedaan voor nog
een periode vervanging, van 22 december 2018 tot en met 12 april 2019. Ter vervanging van deze
opengevallen plaats is de heer Van Hussel benoemd verklaard en hij heeft zijn benoeming aanvaard.
De voorzitter stelt de samenstelling van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven aan de
orde. De raad stemt in met de volgende samenstelling van deze commissie: mevrouw Palm, mevrouw
Moes en de heer Blankesteijn. Mevrouw Palm geeft namens de commissie onderzoek geloofsbrieven het
volgende aan: De commissie heeft de stukken onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de heer
R. van Hussel aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert hem toe te
laten als lid van de raad van de gemeente Nijkerk.
De raad stemt in met de bevindingen van de commissie en daarmee tot toelating van de heer Van Hussel
tot lid van de raad. Vervolgens legt de heer Van Hussel de verklaring en belofte af en is daarmee
geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad.
10. Verordening OZB 2019 (2018-059)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de Verordening op de heffing en de invordering van
onroerende-zaakbelastingen 2019 vast te stellen.
11. Actualisering Afvalstoffenverordening Nijkerk (2018-070)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de Afvalstoffenverordening gemeente Nijkerk, tweede
wijziging vast te stellen.
Besluitenlijst
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12. Bedrijveninvesteringszone Nijkerk Binnenstad 2019-2022 (2018-075)
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de Verordening bedrijveninvesteringszone binnenstad
Nijkerk 2019-2022 vast te stellen.
13. Ter kennisname: besluitenlijst van 22 november 2018
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
14. Sluiting
De vergadering wordt om 20.00 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk 17 december 2018,
de griffier,

de voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

mr. drs. G.D. Renkema
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