Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie II
op 18 januari 2018
Aanvang 20.00 uur, Bedrijfsrestaurant, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: R. van Hussel, 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), C.W. van den Heuvel (VVD), A. Klompenhouwer
(De Lokale Partij), W. Oosterwijk (ChristenUnie-SGP), V.F. Schouten (PRO21), H.W. Stuive (CDA), J.W.
Wicherink (De Lokale Partij). Verder zijn aanwezig wethouder W.H. van Veelen en ambtenaar J.J. Grobben
(bij agendapunt 3).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Lijst van toezeggingen
Opgemerkt wordt dat de bijlage bij de stukken niet up-to-date is. De voorzitter geeft aan dat een actueel
overzicht te vinden is in de webapplicatie Langetermijnagenda.
3. Menukaart Regio FoodValley (2018-003)
De commissieleden bespreken het voorstel. Zij geven aan positief te zijn over de Menukaart en geen reden
te zien om daarover nog wensen en bedenkingen in te dienen.
Er worden nog enkele vragen gesteld aan de wethouder. Deze vragen betreffen onder meer de uitwerking
van de Menukaart in lokaal beleid. Het college wordt opgeroepen om dit zo snel mogelijk - als het kan nog
voor de zomer - op te stellen en aan de raad voor te leggen.
Het voorstel kan wat de commissieleden betreft zonder debat worden behandeld in de raadsvergadering van
25 januari 2018.
4. Regionale samenwerking
De heer Oosterwijk vraagt of het juist is dat er in de regio een besluit is genomen dat nog door de raad van
Nijkerk zou moeten worden goedgekeurd. De wethouder zegt toe dit te zullen uitzoeken.
(Navraag leert dat het de Kaderbrief Regio De Vallei begroting 2019 betreft. De raad heeft daarbij de
gelegenheid om wensen en bedenkingen aan te geven)
5. Sluiting
De vergadering wordt om 20.25 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 19 januari 2018.
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