Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst van de openbare vergadering van raadscommissie II
op 16 mei 2019
Aanvang 20.00 uur, Bedrijfsrestaurant, Stadhuis Nijkerk
Aanwezig:
De voorzitter: A.C.J. de Bruin, de commissiegriffier: A.G. Verhoef-Franken, de leden: J.C. Doppenberg
(VVD), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), J. van Heugten (PRO21), I.H.
Moes (PRO21), J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), H. Rozema
(ChristenUnie-SGP), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA), B. Veldhuizen (CDA), J.W. Wicherink (De
Lokale Partij).
Verder zijn aanwezig de wethouders M. Broekman-van der Pers (agendapunt 3) en W. Oosterwijk
(agendapunt 4 en 5) en de ambtenaren G. Geitenbeek en J. Bouwman (agendapunt 3) en W. Bomhof
(agendapunt 4 en 5).
1. Opening en vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Openstaande moties en toezeggingen
Geen opmerkingen.
3. Aanpassing verordening individuele inkomenstoeslag (2019-034)
Alle fracties geven een reactie. De fracties zijn positief over het voorstel. Er worden vragen gesteld over
onder andere het toepassen en de borging van maatwerk, de armoedeval, de communicatie met
inwoners en betrokken organisaties/professionals en het vastleggen van de nieuwe regels in de
verordeningen en de werkwijze totdat dit geregeld is. De heer van Putten stelt de referteperiode van twee
jaar bij de inkomenstoeslag aan de orde en vraagt waarom dit voor de doelgroep echtpaar met/zonder
kinderen niet naar één jaar wordt gebracht. De wethouder antwoordt dat het college hiervoor geen
aanleiding ziet en dat de financiële consequenties hiervan niet inzichtelijk zijn. De heer van Putten geeft
aan dit punt nog nader te willen bekijken.
Het voorstel wordt met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 mei.
4. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, eerste herziening ten behoeve van
de 'bestuurlijke lus' Raad van State (2019-029)
Er is 1 inspreker, mevrouw Visscher over Bunschoterweg 39. Zij stelt de milieucategorie en de
mogelijkheid van een dienstwoning aan de orde. Daarbij verwijst ze onder andere naar de motie die de
raad in 2017 heeft aangenomen. Ze geeft aan dat ze advies heeft ingewonnen en dat er nog wel
mogelijkheden zijn (ter illustratie gaat ook een tekening rond voor een mogelijke uitvoering van de
dienstwoning). Ze vraagt om flexibiliteit om het gebouw duurzaam op orde te kunnen houden.
De commissieleden bespreken vervolgens het voorstel. Ze geven aan zich goed te kunnen vinden in vier
van de vijf punten van het voorstel.
Bij het vijfde punt Bunschoterweg 39 wordt onder andere besproken of de motie voldoende is uitgevoerd
en hoe een mogelijk vervolgproces eruit kan zien. De onderzoeken naar de mogelijkheden voor het pand
zijn nog niet afgerond. Als dit wel zo ver is, kunnen de heer en mevrouw Visscher het initiatief nemen om
met de gemeente te overleggen. Deze nieuwe ontwikkeling wordt dan een aparte procedure, de huidige
procedure van de bestuurlijke lus moet tijdig afgerond worden. De wethouder zal in de raadsvergadering
nog terugkomen op het vervolgproces.
Het onderwerp wordt met debat geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 mei.
5. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 1 (2019-011)
De commissieleden zijn tevreden over het heldere voorstel. Er worden vragen gesteld over de
milieucategorieën van agrarische bedrijven. Mevrouw Moes geeft daarbij aan een technische vraag te
hebben gesteld over de informatie hierover aan de betrokken bedrijven. De heer Bomhof legt de huidige
aanpassingen uit en geeft daarbij aan dat bij een volgend veegplan alle bedrijven nog onder de loep
worden genomen. Daarnaast antwoordt hij dat bij één bedrijf nog wordt uitgezocht of betrokkene over de
huidige aanpassing goed geïnformeerd is. Als dit niet zo is, dan volgt voor de raadsvergadering nog een
addendum op het plan. Als dit addendum nodig is wordt het voorstel met debat geagendeerd, als dit niet
nodig blijkt te zijn dan kan het zonder debat op de raadsagenda van 27 mei.
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6. Regionale samenwerking
Er zijn geen mededelingen.
7. Sluiting
De vergadering wordt om 22.05 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 20 mei 2019.
De commissiegriffier,

De voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

A.C.J. de Bruin
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