Gemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 27 mei 2021
Raadzaal Stadhuis Nijkerk / via videobellen, 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), H.J. Bokkers (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), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnieSGP), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), J.B.
Nijeboer-van Dijk (VVD), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), H. Rozema
(ChristenUnie-SGP), R.J.L.M. Ruesen (PRO21), J. van Ruler (CDA), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive
(CDA), B. Veldhuizen (CDA), B.H. Verbeek (PRO21), L.J.M. de Wals (PRO21), J.W.J. Weel (CDA),
P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), B. van der Woerd (VVD); de wethouders: N. AboyaakoubAkkouh, M. Broekman-van der Pers, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk.
Afwezig: 1. Opening en vaststelling agenda
- De voorzitter opent de vergadering; deze vindt plaats via videobellen.
- De voorzitter leest de namen van de raadsleden en van de wethouders op. Allen bevestigen hun
aanwezigheid. De voorzitter constateert dat zij via beeld en geluid aanwezig zijn.
- De raadscommissie heeft geadviseerd de agendapunten 5. GBLT: jaarrekening 2020,
begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2022, ontwerpbegroting 2022 (2021-021), 6. OddV:
jaarrekening 2020, (ontwerp) programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2021
(2021-031) 7. Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 (2021-030) en 8. Jaarstukken Regio
Foodvalley 2020 en begroting Regio Foodvalley 2022-2025 (2021-027) zonder debat te
behandelen.
Aan de concept-agenda is toegevoegd het voorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding stukken over
verantwoording ENSIA 2020’. Dit wordt agendapunt 10a.
- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)
Geen aanmeldingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen (2021-034)
De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te
stellen.
MET DEBAT
4. Koersdocument Omgevingsvisie gemeente Nijkerk 2040, een kaderstelling voor onze
omgevingsvisie (2021-025)
De heer Rozema (ChristenUnie-SGP) dient een amendement in. Hij stelt voor om het voorgestelde
raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Aan beslispunt 1 van het raadsbesluit toe te voegen:
Met inachtneming van de volgende wijzigingen:
1. De volgende tekstgedeelten in het Koersdocument te schrappen:
Pag. 19-20, bullet 9: ‘vaststaat dat … versterkt worden;’;
Pag. 21, bullet 2: ‘wij nemen … van Nijkerk;’;
Pag. 30: ‘Ook achten … nieuwe woningbouwlocaties.’;
Pag. 31, groen kader: ‘Alternatief: mocht … in de regio.’;
2. In plaats van de tekst van bullet 9 op pag. 19-20 de volgende tekst op te nemen op pag.
19 na bullet 4: ‘wij zetten ons conform de Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ in voor de
bouw van meer betaalbare woningen, vanuit de doelstelling en de ambitie dat we willen
voorzien in de woningbehoefte van onze eigen inwoners, waarbij we oog hebben voor de
doelgroepen die in de knel zitten;’;
3. De zinsnede op pag. 41, paragraaf 4.5.3., ´Onze voorkeur … tot gevolg (…)´ te wijzigen
in: ‘Onze voorkeur voor een groeiplus scenario, zoals beschreven in paragraaf 4.3.1, heeft
tot gevolg (…)’.
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Het amendement wordt mede ingediend namens de heer Van Ruler (CDA) en mevrouw Van Loozen
(De Lokale Partij). Dit is amendement 4.1.
De raad neemt het amendement na hoofdelijke stemming aan, met 18 stemmen voor en 9 stemmen
tegen. Voor stemmen de leden van de fracties van CDA, ChristenUnie-SGP en De Lokale Partij.
Tegen stemmen de leden van de fracties van PRO21 en VVD.
De raad besluit vervolgens unaniem en conform het geamendeerde voorstel om:
1. Het Koersdocument Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 vast te stellen als kader voor de
Ontwerpomgevingsvisie, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
1. De volgende tekstgedeelten in het Koersdocument te schrappen:
Pag. 19-20, bullet 9: ‘vaststaat dat … versterkt worden;’;
Pag. 21, bullet 2: ‘wij nemen … van Nijkerk;’;
Pag. 30: ‘Ook achten … nieuwe woningbouwlocaties.’;
Pag. 31, groen kader: ‘Alternatief: mocht … in de regio.’;
2. In plaats van de tekst van bullet 9 op pag. 19-20 de volgende tekst op te nemen op pag.
19 na bullet 4: ‘wij zetten ons conform de Woonvisie gemeente Nijkerk 2020+ in voor de
bouw van meer betaalbare woningen, vanuit de doelstelling en de ambitie dat we willen
voorzien in de woningbehoefte van onze eigen inwoners, waarbij we oog hebben voor de
doelgroepen die in de knel zitten;’;
3. De zinsnede op pag. 41, paragraaf 4.5.3., ´Onze voorkeur … tot gevolg (…)´ te wijzigen
in: ‘Onze voorkeur voor een groeiplus scenario, zoals beschreven in paragraaf 4.3.1, heeft
tot gevolg (…)’.
2. Kennis te nemen van het verslag ‘Resultaten participatie Koersdocument’;
3. De in het verslag ‘Resultaten participatie Koersdocument’ opgenomen conclusies (pagina 5)
vast te stellen als aanvullend kader voor de Ontwerpomgevingsvisie;
4. Het college te verzoeken om het Koersdocument en de in het verslag ‘Resultaten participatie
Koersdocument’ opgenomen conclusies (pagina 5) als kaders te hanteren voor het opstellen
van de Ontwerpomgevingsvisie.

ZONDER DEBAT
5. GBLT: jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2022, ontwerpbegroting
2022 (2021-021)
De raad besluit unaniem en conform voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, de wijziging van de begroting 2021 en de
kadernotitie 2022 van GBLT;
2. Kennis te nemen van de begroting 2022, van GBLT en de bijdrage voor 2022 van € 697.000
en besluit geen zienswijze in te dienen en maakt dit kenbaar via bijgevoegde brief;
3. De budgettaire consequenties in successievelijk de bestuursrapportage 2021 (ad € 9.000
positief) en de Voorjaarsnota (ad € 31.000 negatief) te verwerken.
6.

OddV: jaarrekening 2020, (ontwerp) programmabegroting 2022-2025 en 1e
begrotingswijziging 2021 (2021-031)
De raad besluit unaniem en conform voorstel:
1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020;
2. Kennis te nemen van de (ontwerp) programmabegroting 2022-2025;
3. Kennis te nemen van en de eerste begrotingswijziging 2021 van de OddV;
4. Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de
programmabegroting 2022-2025 en de 1e begrotingswijziging 2021 en dit kenbaar te maken
door middel van toezending van de zienswijzebrief.
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7. Ontwerpbegroting Valleihopper 2022-2025 (2021-030)
De raad besluit unaniem en conform voorstel:
1. Neemt kennis van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO Valleihopper, inclusief de
meerkosten door de definitieve afbouw van de provinciale subsidie voor vraagafhankelijk
vervoer en het feit dat de provincie besloten heeft het aanvullend openbaar vervoer separaat
te gaan organiseren;
2. Neemt kennis van de door het bestuur van de Valleihopper gegeven opdracht om te
inventariseren welke regionale en lokale maatregelen mogelijk zijn om het gebruik van
Valleihopper in lijn te brengen met de algemene uitgangspunten van de WMO en de
kostenontwikkeling toekomstbestendig te maken;
3. De budgettaire consequenties van de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de
Voorjaarsnota van de begroting 2022-2025 van de gemeente Nijkerk;
4. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022-2025 van de BVO
Valleihopper;
5. Het bestuur van Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren.
8. Jaarstukken Regio Foodvalley 2020 en begroting Regio Foodvalley 2022-2025 (2021-027)
De raad besluit unaniem en conform voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2020 Regio Foodvalley.
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022–2025 Regio Foodvalley en Economic board.
3. De algemene bijdrage per gemeente 2022 conform tabel 3.5 vast te stellen ( = €142.667 voor
Nijkerk op basis van inwonersaantal 2021 =43.598, inwonersbijdrage van €3,27 per persoon)
en deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2022 te verwerken.
4. Geen zienswijze in te brengen aan het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien
van de aangeboden begroting 2022 – 2025 Regio Foodvalley & Economic Board.
5. In te stemmen met de brief ter reactie naar de Regio Foodvalley & Economic Board.
9.

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, derde herziening Doornsteeg,
naast nr. 4 (2021-016)
De raad besluit unaniem en conform voorstel:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, derde herziening Doornsteeg, naast nr 4
vast te stellen;
2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
3. het vastgestelde bestemmingsplan op de wettelijke voorgeschreven wijze te publiceren.
10. Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening (2021-022)
De raad beluit unaniem en conform voorstel om de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
gemeente Nijkerk 2021 vast te stellen.
10a. Bekrachtiging geheimhouding stukken over verantwoording ENSIA 2020
De raad besluit unaniem en conform voorstel om de door het college opgelegde geheimhouding op de
aan de raad overgelegde stukken te weten:
1. Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
2. Bijlage 1: DigiD bij collegeverklaring
3. Bijlage 2: Suwinet bij collegeverklaring
4. Verantwoordingsrapportage BAG
5. Verantwoordingsrapportage BRO
6. Verantwoordingsrapportage BGT
te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet.
11. Ter kennisname: besluitenlijst 22 april 2021
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

Besluitenlijst

Raadsvergadering 27 mei 2021

Pagina 3 van 4

12. Sluiting
De raadsvergadering wordt om 21.15 uur gesloten.
Opgesteld te Nijkerk op 28 mei 2021,
De griffier,

de voorzitter,

A.G. Verhoef-Franken

mr. drs. G.D. Renkema

Besluitenlijst

Raadsvergadering 27 mei 2021

Pagina 4 van 4

