Gemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie I 8 juli 2021
Aanvang 20.00 uur (online via videobellen)
Aanwezig: de voorzitter: N.G. Staal; de commissiegriffier: S.A. van der Lugt; de leden: T.J. Blankesteijn
(CDA), J. van Heugten (PRO21), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C.
van Loozen (De Lokale Partij), J.B. Nijeboer (VVD), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), B.H. Verbeek
(PRO21), B. van der Woerd (VVD). Verder zijn aanwezig: wethouders N. Aboyaakoub-Akkouh
(agendapunt 1a), M. Broekman (agendapunt 2) met als (ambtelijke) ondersteuning: J. Bouwman
(agendapunt 2), R. van Mieghem (agendapunt 2) en J. van Oostveen (agendapunt 1a).
1. Opening en vaststelling van de agenda
- Agendapunt 3, Gemeentehuis: De stukken voor dit onderwerp zijn niet tijdig beschikbaar gesteld. Het
onderwerp vervalt vanavond en zal naar verwachting in september opnieuw worden geagendeerd.
- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
1a. Burgerinitiatief Urban sports
De commissieleden bespreken het Burgerinitiatief Urban sports. De initiatiefnemer geeft een toelichting
op het burgerinitiatief, waarna de commissieleden hun waardering uitspreken over dit initiatief. De
raadscommissieleden stellen vervolgens vragen aan de initiatiefnemer over onder andere de locatie
Paasbos, de bestaande speeltuintjes, de financiën, het onderhoud, continuïteit en inclusie. Ook stelden
de commissieleden vragen richting het college over de financiën, de capaciteit van de ambtelijke
organisatie, de herinrichting van de wijk Paasbos, in welke bestaande beleidstukken Urban sports
geïmplementeerd kan worden en wat er op korte en lange termijn mogelijk is. Het college beantwoordt de
vragen van de raadscommissie en geeft een eerste reactie op het burgerinitiatief.
Wethouder Aboyaakoub zegt toe om aan de hand van het burgerinitiatief Urban sports te kijken wat er nu
al verbeterd kan worden in de huidige sportparken en wat later opgepakt kan worden.
De raadscommissie adviseert de gemeenteraad het college te vragen om met een advies te komen aan
de gemeenteraad. Dit advies moet de volgende zaken bevatten:
- Welke mogelijkheden zijn er om Urban sports te verwerken in het gemeentelijk beleid?
- Wat kan er op korte en wat op lange termijn gedaan worden?
- Wat vraagt het uitvoeren van dit burgerinitiatief van de organisatie aan capaciteit en financiële
middelen?
- Hoe kan er omgegaan worden met het concrete verzoek over te gaan tot een grotere
sportfaciliteit op de locatie Paasbos, waarbij ook meegewogen wordt eventuele keuzes voor
andere locaties, en hoe is deze in de planvorming van Paasbos in te passen (onder andere aard
en omvang, termijn, financiën)?
- Hoe er een rol gegeven kan worden aan inclusie.
De raadscommissie geeft aan dat dit advies in de vorm van een raadsinformatiebrief kan worden
gegoten, waarbij de raadscommissie de intentie uitspreekt deze te agenderen. De wethouder geeft aan
dat deze raadsinformatiebrief op z’n vroegst aan het eind van het jaar kan worden verwacht.
2. Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening
De commissieleden bespreken het Rekenkamerrapport Schuldhulpverlening. Zij geven aan zich te
kunnen vinden in de aanbevelingen en spreken vervolgens onder andere nog over de samenwerking met
de PLANgroep, preventie en integrale benadering van schulden, het project op het gebied van
schuldhulpverlening in Zaanstad, de bureaucratie, overerving van armoede en gendersensitief beleid.
De commissieleden vragen de griffie een raadsvoorstel te schrijven waarin de conclusies van het
rekenkamerrapport worden onderschreven en de aanbevelingen worden overgenomen met de vraag aan
het college om deze te verwerken in het komende schuldhulpbeleid. Het raadsvoorstel moet ook
aandacht vragen voor een beleidsontwikkeling op het gebied van bureaucratievrije ruimte, overerving van
armoede en gendersensitief beleid.
3. Sluiting
De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.
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Opgesteld te Nijkerk op 9 juli 2021.
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