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Besluitenlijst 28 maart en 2 april 2013 
 

De voorzitter: G.D. Renkema 
De griffier: O. van Kolck 

 
Aanwezig: 

N. Aboyaakoub-Akkouh (PROgressief 21) (alleen 28/3), A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), B.H.M. van den 

Boom (CDA) (2/4 van 20.00 – 21.50 uur), M. Broekman-van der Pers (VVD), H. Doornhof (CDA), F.G. 
van Drie-Davelaar (CDA), J.S. Duijnhouwer (PROgressief 21), M. van Elteren (Fractie Lokaal Belang), 

J. van der Hart (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van der Hurk-van Loozen (PPP), M.L.C. Klein-Schuurs 
(VVD) (28/3 vanaf 19.55 uur), A. Klompenhouwer (Fractie Lokaal Belang), E.G. Kouwenhoven 

(PROgressief 21), J. Mekking (ChristenUnie-SGP), J. Poorter (CDA) (2/4 vanaf 20.30 uur), H. Rozema 

(ChristenUnie-SGP), R. Ruijtenberg (PROgressief 21) (28/3 vanaf 20.05 uur), J. van Ruler (CDA), H.W. 
Stuive (CDA), J. Top-Riezebos (CDA), J.W. Wicherink (Fractie Lokaal Belang), B. van der Woerd (VVD) 

en C.S.A. Zeldenrust (CDA).  
  

Afwezig: M.J. Doddema-Kodde (ChristenUnie-SGP) en M.A. Manten (Lijst Manten) 
 

En voorts aanwezig: de wethouders G.S. de Graaf, G.D. Horst en C.J. Windhouwer 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De raad staat het verzoek van de heer Duijnhouwer (PROgressief 21) tot het voeren van een 
interpellatiedebat over de intentieovereenkomst met ABZ Diervoeders toe. Dit wordt agendapunt 4A.  

Aan de agenda wordt ook toegevoegd de motie buiten de orde van PROgressief 21 over Knooppunt 

Hoevelaken. Dit wordt agendapunt 7a. De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Spreekrecht inwoners, instellingen en verenigingen 
Er zijn geen insprekers. 

 
3. Vragenuurtje ex artikel 37a RvO 

Er zijn geen vragen ingediend.  

 
4. Ingekomen stukken en mededelingen (2013-024 versie 4) 

De heer Van der Woerd (VVD) geeft aan dat de agendering van de decentralisatiebrief van het kabinet 
is doorgeschoven door de agendacommissie naar de Mening van mei 2013. Met deze wijziging is de 

lijst van ingekomen stukken vastgesteld. 

 
4A.  Interpellatiedebat Intentieovereenkomst met ABZ Diervoeders (PROgressief 21) 

De heer Duijnhouwer (PROgressief 21) licht de intentie van zijn schriftelijk ingediende vragen toe. 
Kernpunten van het betoog van de heer Duijnhouwer zijn het niet tijdig informeren van de raad door 

het college over de koerswijziging in de strategie ten aanzien van ABZ Diervoeders (voor fusie: 

Coöperatie Arkervaart) en het niet naleven van de afspraak dat de ABZ Diervoeders de grond voor de 
beoogde verplaatsing te koop had moeten aanbieden aan de gemeente na de constatering dat het 

bedrijf af ziet van verplaatsing. Wethouder Horst reageert namens het college en geeft intentie van 
beantwoording op de vragen van de heer Duijnhouwer. Toegezegd wordt dat de ingediende vragen 

schriftelijk worden beantwoord en worden toegezonden aan de raad. De heer Klompenhouwer 
(Fractie Lokaal Belang), de heer Van der Woerd (VVD) en mevrouw Van der Hurk (PPP) voeren tevens 

het woord tijdens de interpellatie. 
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5. Nota Detailhandelsbeleid 2013+ (2013-020) 
De heer van der Woerd (VVD) dient een amendement in met als doel verruiming van de maatregel 

om niet mee te werken aan uitbreiding van detailhandel buiten de concentratiegebieden. Het 
wijzigingsvoorstel wordt tekstueel gewijzigd na reactie van het college. Het gewijzigde amendement 

wordt unaniem aangenomen. De aldus gewijzigde Detailhandelsnota 2013+ is unaniem door de raad 
vastgesteld. 

 

6. Nota Maatschappelijk Vastgoed Nijkerk 2013-2025 (2013-011) 
De heer Boer (CU-SGP) dient een amendement in (A1) voor het beschikbaar stellen van € 100.000 ten 

behoeve van nader onderzoek, zodat de resterende € 16.000 integraal kan worden afgewogen bij de 
Kadernota 2014. Dit amendement wordt later ingetrokken. 

Mevrouw Broekman (VVD) dient een amendement in (A2) met als doel het onderzoek naar de 

toekomstige renovatie- en nieuwbouwuitgaven en bezettingsgraad te beperken tot de komende 6-10 
jaar en bij de Kadernota 2014 een afweging te maken voor het resterende voorgestelde onderzoek. 

Mevrouw Broekman dient een amendement in (A3) met als doel het beoordelingskader voor Stichting 
Collage aan te bieden bij de nota Subsidies en Tarieven, gelijktijdig met de afweging voor subsidies 

voor Kreativiteitscentrum De Brink. Mevrouw Broekman (VVD) dient een motie (M1) over regievoering 
maatschappelijk vastgoed. 

Mevrouw Aboyaakoub dient een amendement in (A4) met als doel de besluitvorming over de nota bij 

de integrale afweging bij de Kadernota 2014 te laten plaatsvinden.  
 

Wethouder De Graaf zegt toe om separaat bij de nota Subsidies & Tarieven een overzicht aan te 
bieden met de gevolgen voor het aannemen van de nota Maatschappelijk Vastgoed zodat inzichtelijk 

wordt hoe het (activiteiten)subsidiebeleid wordt voor Stichting Collage en Kreativiteitscentrum De 

Brink na de overgangsperiode als een accommodatiesubsidie/-vergoeding wegvalt.  
 

Amendement A4 (PRO21) besluitvorming bij Kadernota 2014 wordt verworpen met stemmen voor van 
de fracties van PROgressief 21 en Fractie Lokaal Belang. 

Amendement A2 (VVD) onderzoek komende 6-10 jaar wordt aangenomen met de stemmen tegen van 
de fracties van PROgressief 21 en de PPP. Amendement A3 (VVD) beoordelingskader Stichting Collage 

wordt aangenomen met stem tegen van de PPP. De raad besluit de aldus geamendeerde nota 

Maatschappelijk Vastgoed 2013 -2025 vast te stellen, inzichtelijk te maken wat de kosten van 
renovatie en nieuwbouw zijn en wat de bezettingsgraad is voor accommodaties die binnen nu en 6-10 

jaar vragen om investeringen, hiervoor in 2013 € 50.000 beschikbaar te stellen uit de RINS en bij de 
Kadernota 2014 de afweging te maken over het resterende voorgestelde onderzoek aan de hand van 

nadere uitwerking en onderbouwing van de financiële middelen. Voor stemden de fracties van het 

CDA, CU-SGP en VVD. De motie (M1) regievoering is aangenomen met stemmen voor van de fracties 
van CDA, CU-SGP en VVD. 

 
Schorsing en Heropening 

De vergadering wordt op 28 maart 2013 om 23.00 uur geschorst nadat de voorzitter constateert dat 
een raadsmeerderheid van PPP, CDA en CU-SGP voorstander is om agendapunten 7 en 7A en de rest 

van de agenda een volgende avond te behandelen. De vergadering wordt heropend op 2 april 2013 

om 19.30 uur. 
 

7. Sportnota Nijkerk 2013-2025 (2013-012) 
De heer Boer (CU-SGP) dient een amendement in (A1) met als doel om voor de sport niet specifieke 

labeling van middelen toe te passen binnen de RINS en € 25.000 te investeren ten behoeve van de 

voorbereiding van een nieuw zwembad. 
De heer Ruijtenberg (PROgressief 21) dient een amendement in (A2) met als doel de besluitvorming 

over de nota bij de integrale afweging bij de Kadernota 2014 te laten plaatsvinden. De heer Stuive 
(CDA) dient een amendement in (A3) met als doel afronding van de 2e fase knelpunten 

buitensportaccommodaties in 2013. De heer Stuive (CDA) dient een amendement in (A4) met als doel 
nader onderzoek naar het openhouden van één zwembad. Mevrouw Broekman (VVD) dient een 

amendement in (A5) met als doel sluiting van het buitenbad van Bad Bloemendaal per 2015 en 

sluiting van beide zwembaden per 2018.  
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Mevrouw Broekman (VVD) dient een motie in (M1) met het verzoek om in september 2013 een nieuw 

voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen met betrekking tot de haalbaarheid van de 
realisatie van een nieuw zwembad in de basisvariant. Na reactie van wethouder De Graaf wordt de 

termijn in de motie gewijzigd in oktober 2013. 
 

Wethouder De Graaf zegt toe om bij de Kadernota 2014 de kosten  inzichtelijk te maken van de  

basisbinnensport activiteiten, zodat de raad kan inschatten wat de impact hiervan is op de 
sportverenigingen en daar bij de Kadernota 2014 een besluit over kan nemen. 

Amendement A5 (VVD) besluitvorming zwembaden wordt ingetrokken. Amendement A2 (PRO21)  
besluitvorming bij Kadernota 2014 is verworpen met stemmen tegen van het CDA, CU-SGP en VVD. 

Amendement A4 (CDA) onderzoek open houden 1 zwembad wordt verworpen. Voor stemde de fractie 

van het CDA. Amendement A1 (CU-SGP) voorbereiding realisatie nieuw zwembad is verworpen met 
stem voor van de CU-SGP fractie. Amendement A3 (CDA) afronding 2e fase knelpunten buitensport is 
unaniem aangenomen. De raad besluit de aldus geamendeerde Sportnota Nijkerk 2013-2015 vast te 
stellen, per direct voor 2013 een eenmalig budget van € 612.000 te investeren voor uitbreiding van 

kleedkamers sc Hoevelaken, vernieuwen van het hekwerk van de atletiekvereniging AVN en aanleg 
van een kunstgrasveld voor de hockeyclub HCN ten laste van het gelabelde budget binnen de RINS en 

bij de Kadernota 2014 een integrale afweging te maken over de resterende sportinvesteringen 2014-

2016 (€ 237.000). Voor stemden de fracties van CDA, CU-SGP en VVD. Motie M1 (VVD) verzoek nieuw 
voorstel ter besluitvorming nieuw zwembad in oktober 2013 is aangenomen. Tegen stemden de 

fracties van PPP en het CDA. 
 

7A. Motie Knooppunt Hoevelaken (PROgressief 21) 

De heer Duijnhouwer trekt de motie in nu het college de Bestuursovereenkomst 2 op de dag van de 
raadsbehandeling heeft vastgesteld. Hierdoor heeft bespreking van deze motie met een oproep aan 

het college geen zin meer. De heer Van Elteren (Fractie Lokaal belang), medeondertekenaar, 
ondersteunt dit. 

 
8. Nota Grondbeleid 2013 (2013-023) 

Wethouder Horst herhaalt de eerder gedane toezegging over het informeren van de raad, 2 maal per 

jaar (mei en september), waar nodig vaker en in vertrouwen. De raad besluit unaniem en conform het 
voorstel de nota Grondbeleid 2013 vast te stellen. 

 
9. Welstandsnota 2012 (2013-002) 

De raad heeft unaniem en conform het voorstel besloten de Welstandsnota Nijkerk, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 1 juli 2004, in te trekken en de Welstandsnota 2012 met bijbehorende 
welstandskaart vast te stellen. Dit besluit treedt op een door college nader te bepalen datum in 

werking.  
 

10. Waardering gronden jaarrekening 2012 (2013-022) 
De heer Ruijtenberg (PROgressief 21) dient een amendement in met als doel een gekwantificeerde 

risicoanalyse voor de resterende ontwikkelcapaciteit te verkrijgen bij  de jaarrekening 2012. 

Wethouder Horst herhaalt naar aanleiding van de vraag over de risico’s die niet zijn vermeld bij dit 
voorstel de toezegging dat bij de Kadernota 2014 een compleet overzicht volgt van alle belangrijke 

risico’s en kansen met betrekking tot alle grondexploitaties. Tijdens een informatieavond zal met de 
raad worden geïnformeerd over hoe dit wordt opgenomen in de Kadernota. 

De heer Ruijtenberg (PROgressief 21) trekt het amendement in. De raad besluit unaniem en conform 

het voorstel kennis te nemen van het Marktonderzoek bedrijventerreinen, in te stemmen met het 
treffen van verliesvoorzieningen voor de plangebieden van De Flier (voor 26 ha), Doornsteeg (voor 20 

ha) en Nijkerkerveen (het landelijke deel), de exacte waardering van de gronden vast te stellen bij de 
jaarrekening 2012, in te stemmen met het stellig voornemen om de grond in de plangebieden De 

Flier, Doornsteeg en Nijkerkerveen (deelplan 2b) in ontwikkeling te nemen. 
 

11. Vaststelling Nota Raadscommunicatie 2013(+) (2013-004) 

De raad besluit unaniem en conform het voorstel de aanbevelingen van de werkgroep over te nemen 
en de nota Raadscommunicatie 2013(+) vast te stellen. 
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12. Nota risicomanagement 2013-2016 en wijziging Financiële verordening (2013-021A 

en 021B) 
De raad besluit unaniem en conform het voorstel in te stemmen met de nota risicomanagement 2013-

2016 en de voorgestelde beleidskaders vast te stellen als kader voor het gemeentelijk 
risicomanagement. De raad besluit unaniem en conform het voorstel de vierde wijziging van de 

Financiële verordening vast te stellen.  

 
13. Kredietaanvraag aanleg tunnel Amersfoortseweg (2013-014) 

De raad besluit unaniem en conform het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg 
van een spoortunnel op de Amersfoortseweg voor een bedrag van € 14.690.000 en de kosten te 

dekken uit subsidiemiddelen afkomstig uit het pakket Verder (€ 10,5 mln), de 2e tranche spoorse 

doorsnijdingen (€ 3,44 mln) en het uitvoeringsprogramma GVVP (€ 0,75 mln). 
 

14. Notitie Minimabeleid Nijkerk: sociaal en houdbaar en Vaststelling Verordening 
Meedoen (2013-016A en 016B) 

De raad besluit unaniem en conform het voorstel de uitgangspunten voor het minimabeleid vast te 
stellen, de verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang in te trekken per 1 april 2013 en de 

hoogte van de langdurigheidstoeslag en het begrip langdurig laag inkomen niet te wijzigen. De raad 

besluit unaniem en conform het voorstel de Verordening meedoen vast te stellen. 
 

15. Vaststelling bestemmingsplan Struikfoods 2012 (2013-017) 
De raad besluit unaniem en conform het voorstel de zienswijzennota vast te stellen en het 

bestemmingsplan “Struikfoods 2012” gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de 

zienswijzennota. 
 

16. Bestemmingsplan Hoevelakenseweg 14 (2013-018) 
De raad besluit unaniem en conform het voorstel het bestemmingsplan Hoevelakenseweg 14, 

Nijkerkerveen vast te stellen en af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
 

17. Besluitenlijst d.d. 28 februari 2013 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

18. Sluiting 
De vergadering is op 2 april 2013 om 22.47 uur gesloten. 

 

 
Opgesteld te Nijkerk d.d. 2 april 2013, 

de griffier,    de voorzitter, 
 

 
 

 

 
O. VAN KOLCK    mr. drs. G.D. RENKEMA 


