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Onderwerp: Voorstetlen dialooggroep Wonen en Woonomgeving
Korte inhoud: januari 2017 is de dialooggroep Wonen en Woonomgeving van start gegaan.

De dialooggroep heefl in april 2017 haar visie aan de gemeenteraad en college
gepresenteerd en aangeboden In de vorm van een placemat en een flyer. De
dialooggroep heeft deze visie uitgewerkt in 15 voorstellen. Deze voorstellen
passen binnen de vooraf door de raad meegegeven kaders. Waarvan 14
voorstellen ter besluitvorming zijn aangeboden aan het gemeentebestuur. Voor 1
voorstel wordt extra tijd gevraagd om nader uit te werken. De 15 voorstellen zijn
aangeboden in het ultwerkingsplan Liefde voor Nijkerk

en worden nu ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Datum B&W: 26 oktober 2017 Portefeuillehouder: wethouder Aboyaakoub

Voorstel

1. Besluit vervolg te geven aan de voorstellen opgenomen in het ultwerkingsplan Liefde voor Nijkerk
van de dialooggroep Wonen en Woonomgeving door:
a. de door de dialooggroep aangedragen en binnen de kaders gebleven 14 voorstellen uit te

voeren;

b. extra tijd beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van het voorstel
Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen (2a), zodat deze
na toetsing van de meegegeven kaders kan worden betrokken bij de periodieke afweging.

2. Besluit hiertoe:

a. de benodigde middelen voor de uitvoering van de aangedragen voorstellen genoemd in 1a
beschikbaar te stellen voor de jaren 2018 (€319.600), 2019 (€274.100), 2020 (€241.600) en
2021 (€191.600).

b. de door uw raad gevraagde budgetkorting van €176.000 te realiseren door de aangedragen
middelen onder het kopje financien in dit voorstel vanuit de dialooggroep structureel af te
ramen.

Toelichting:
Inleiding
Na een intensieve perlode van in het totaal acht maanden heeft de dialooggroep Wonen en Woonomgeving
eerst op 3 april 2017 haar visie aan de gemeenteraad en het college gepresenteerd. Daarna heeft zij op basis
van deze visie het uitwerkingsplan Liefde voor Nijkerk opgesteld. Dit plan is op maandag 18 September 2017
aan uw gemeenteraad en ons college gepresenteerd. Terugkijkend op de presentatie van het uitwerkingsplan
Liefde voor Nijkerk waren zowel raads- als collegeleden positief gestemd over de 15 voorstellen. Alle
gemeenteraadsfracties spraken hun waardering uit voor het geleverde werk van de dialooggroep en gaven aan
uit te kijken naar de uitwerking en uitvoering van de voorstellen. Er werd aangegeven dat in het proces van
Samen aan Zet een mooie stap voorwaarts is gezet en de groep werd geprezen voor het feit dat de voorstellen
budget-neutraal uitgevoerd kunnen worden. En dat de groep goed heeft gekeken naar dwarsverbanden met
andere dialooggroepen bij de totstandkoming van deze voorstellen.

Als college willen wij onze waardering ultspreken voor de inzet en het enthousiasme waarmee de dialooggroep
Wonen en Woonomgeving te werk is gegaan in de dialoog Samen aan Zet. Wij stellen het zeer op prijs dat zij
als inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers hun denkkracht, veel tijd
en veel energie beschikbaar hebben gesteld ten dienste van de Nijkerkse samenleving. De visie, de voorstellen
en het doorlopen proces van de dialooggroep beschouwen wij als zeer waardevol en leerzaam en daarmee
richtlnggevend voor ons gemeentebestuur voor de komende jaren.
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Proces:

Als leerpunt vanuit de andere clusters is vroegtljdig de verbinding gelegd met de vakspecialisten van de
gemeente Nijkerk. Met als voordeel dat de groep het gevoel had samen aan zet te zljn in plaats van dat de
dialooggroep alleen aan zet was. Deze beweging heeft geleld tot mooie vakinhoudeiijke voorstellen waarbij
beide expertises (samenleving en vakspecialisten) goed in balans waren. Met als gevolg dat de voorstellen nu
goed aansluiten bij de lokale-, regionale- en landelijke ontwikkelingen.

Desondanks heeft de dialooggroep tijdens de uitwerkingsfase ondervonden dat de opdracht van de
gemeenteraad die vooraf was meegegeven een te groot mandaat en een zware verantwoordelijkheid met zich
meebracht. De groep heeft er bewust voor gekozen om niet te willen prioriteren tussen afzonderlljke voorstellen.
De dialooggroep heeft binnen de gemeentebegroting gezocht naar financiering en zodoende 'nieuw beleid voor
oud beleid' weten te oormerken. Hierdoor zijn alle voorstellen budget neutraal. Doordat alle voorstellen budget
neutraal zijn, bleek het prioriteren van de voorstellen niet meer relevant aangezien alle voorstellen, met
uitzondering van voorstel 2a, uitgevoerd kunnen worden. Tot slot heeft de dialooggroep ook de budgetkorting
gereallseerd waardoor de dialooggroep volledig binnen de kaders van de gemeenteraad is gebleven.

Bovenstaand heeft geleid tot de volgende keuzes:
De groep heeft meegedacht over veel uiteenlopende thema's en hiervoor kwaliteitscriteria opgesteld;
De groep heeft gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het huidige beleid van de gemeente Nijkerk en
mee te denken vanuit het perspectief van de samenleving:
De groep heeft nagedacht over hiaten in het huidige beleid van de gemeente Nijkerk en heeft op basis van
prioritering een aantal innovatieve voorstellen aangedragen;
De dialooggroep heeft aangegeven dat zij voor het voorstel Haalbaarheidsstudie regionale versterking
cultuurhistorische landschappen (2a) extra tijd nodig hebben om in gezamenlijkheid van alle stakeholders
het voorstel verder uit te werken. Zeker voor wat betreft het afwegen van het integrate belang en toetsing
aan de gestelde kaders van de gemeenteraad;
Door de omvang van de opdracht en de hoeveelheid thema's en verzoeken vanuit de gemeentelijke
organisatie heeft de dialooggroep geen antwoord kunnen geven op de vraag wat het ambitieniveau voor de
groenvoorziening in de openbare ruimte moet zijn;
Een groot deel van de dialooggroep is bereid om ook in het vervolgtraject inspanningen te leveren.

Resultaat:

De dialooggroep heeft met veel enthousiasme aan het cluster Wonen en Woonomgeving gewerkt. Ook heeft de
groep meegedacht over aangedragen thema's vanuit de gemeente Nijkerk zelf. Door de grote mate van
toewljding heeft de dialooggroep gezamenlijk 15 voorstellen uitgewerkt en deze onderverdeeld in de volgende
drie categorieen: voorstellen gericht op lokaal beleid. voorstellen gericht op nader onderzoek ter bevordering
van gemeentelijk beleid en innovatieve voorstellen gedragen door de samenleving. De voorstellen zijn
opgenomen in het uitwerkingsplan Liefde voor Nijkerk, zie bijiage 1.

Hieronder volgt per categorie een toelichting op de onderverdeling:

1. De beleldsmatige voorstellen gericht op lokaal beleid (kwaliteit & duurzaamheld)
De dialooggroep is door de vakspecialisten van de gemeente Nijkerk gevraagd om specifiek over vier
onderwerpen mee te denken, te praten en om hierbij actief betrokken te zijn. Hierop heeft de dialooggroep
positief gereageerd. Deze vier onderwerpen zijn als volgt:

la. Klimaat neutraal Nijkerk.
lb. Gemeentelijk Rioleringsplan: water en klimaatadaptatie.
1c. Afvalbeleidsplan Nijkerk.
Id. Regionale Ruimtelijke Visie: stuur de groei van de gemeente Nijkerk op basis van kwaliteit i.p.v. kwantiteit.
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Vervolgens is een samenwerking tot stand gekomen tussen de dialooggroep en de vakspecialisten met als
resultaat de vier beleidsmatige voorsteilen gericht op lokaal beleid van de gemeente Nijkerk. Kenmerkend voor
deze voorsteilen is dat de begrippen kwaliteit en duurzaamheid de rode draad zijn en ook bij de uitwerking
centraai staan. De samenwerking betreft een vorm van burgerparticipatle waarbij de regie en het eigenaarschap
bij de gemeente Nijkerk ligt. Een welkome uitkomst van deze samenwerking is dat een aantal deelnemers zo
beviogen is over de vier onderwerpen dat zij ook graag in het vervolg betrokken willen blijven. Bij de
besprekingen rondom voorstel 1d. inzake de Regionale Ruimtelijke Visie is zelfs een deelnemer uit cluster 3
Veiiigheid & Handhaving aangesloten om te verkennen wat de raakvlakken zijn met zijn voorstel over 'Optimaal
meer generatie-wonen'. De voorsteilen zijn gericht op gedragsverandering van de samenieving. Bij de
uitvoering van het beleid vindt de dialooggroep dat iedereen in de gemeente Nijkerk een verantwoordelijkheid
heeft en mede eigenaar is om gezamenlijk aan een duurzame en toekomstgerichte ieefomgeving te werken.

2. Onderzoek I of herijking van het huidige beleid (doorontwikkeling & kwaliteit)
De verbindende waarden die centraai staan binnen de zes voorsteilen onder dit thema zijn doorontwikkeling en
kwaliteit. Zij vormen de rode draad in de voorsteilen van onderzoek tot aan herijking van beleid. De
onderwerpen die door de dialooggroep zijn geprioriteerd om verder uit te werken zijn samen gekomen in de
voigende zes voorsteilen:

2a. Haaibaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen.
2b. Doorontwikkeling Hoevelakens bos.
2c. Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk.
2d. Toepassen beschermende maatregelen cultuurhistorisch erfgoed.
2e. Verbetering verkeersveiligheid gemeente Nijkerk.
2f. Het buitengebied aangenaam en veilig voor aiie verkeersdeelnemers.

Tijdens de uitwerkingsfase van de voorsteilen is er verbinding gemaakt tussen de initiatiefnemers van de
voorsteilen en de vakspecialisten. Hieruit blijkt dat er voor een aantal voorsteilen al paralleiie trajecten iopen
waar de gemeente Nijkerk als regiehouder van een project/beleid ai betrokken is. De dialooggroep wii nu het
eigenaarschap deien en samen optrekken met de gemeente Nijkerk. Tijdens het proces van de dialoog is er ook
verbinding gezocht met de andere clusters. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband vanuit cluster
3. Veiiigheid en Handhaving waarbij een deelnemer is aangesloten bij cluster 4. Wonen en Woonomgeving. Zijn
inbreng over verkeersveiligheid is opgenomen in voorstel 2e. Verbetering verkeersveiligheid gemeente Nijkerk
waar hij als initiatiefnemer van het voorstel is aangesloten.

3. Innovatieve en/of projectmatige voorsteilen (Nijkerk; een kleurrljke beleving)
De gemeente Nijkerk: een kleurrijke beleving! Binnen de dialooggroep Wonen en Woonomgeving zijn vijf
uiteenlopende voorsteilen ontwikkeid met als bijzonderheid dat de samenieving de regie heeft over de
uitvoering van deze voorsteilen. Een pure vorm van overheidsparticipatie waarbij de gemeente Nijkerk
ondersteunend is. Deze vijf onderwerpen zijn als voigt:

3a. Voorstel Landgoed Luxool.
3b. iedereen mag weten dat je in Nijkerk bulten kunt spelen.
3c. Poorten van Nijkerk en beeldenbos.
3d. Een cuituur platform.
3e. Voorstel bloemrijke akkerranden.

Dwarsverbanden zijn gelegd met cluster 1. Leefstiji voor de voorsteilen 3b., 3c. en voorstel 3d. De Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk gemeente Nijkerk zat als stakeholder aan tafel bij cluster 1. Leefstiji. Van daaruit
hebben zij besproken om het 'Onderzoek sportveldjes in Nijkerk - 22 februari 2017' in te brengen bij cluster 4.
Wonen en Woonomgeving. Zodoende is het onderzoek betrokken bij voorstel 3b. iedereen mag weten dat je In
Nijkerk buiten kunt spelen. Voorstel Cultuurnetwerk uit cluster 1 heeft veei overeenkomsten met voorstel 3d.
Een cuituur platform. Het eerste is met name gericht op podiumkunst. Vanuit cluster 4 is een element
toegevoegd gericht op beeldende kunst in de openbare ruimte. Beide initiatieven worden samengevoegd. De
initiatiefnemers van beide voorsteilen zijn hierover ai in contact. Voor de realisatie van voorstel 3c. Poorten van
Nijkerk neemt het cultuurplatform/netwerk (3d.) de uitvoering op zich en is eigenaar van het voorstel.
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Tot slot maken de voorstellen 3a. Voorstei Landgoed Luxool, en 3e. Voorstel bloemrijke akkerranden ook
onderdsel uit van Nijkerk: een kleurrijke beleving. BiJ alle vijf de voorstellen llgt het eigenaarschap bij de
samenleving met ondersteuning vanult de gemeente Nijkerk.

Voor de volgende vdorstellen is verbinding gelegd met andere clusters:

Tabel 1 .voorstellen uit cluster 4. i.r.t. andere clusters.

Voorstellen uit cluster 4. Wonen en

Woonomgeving

1.d.

Relatie met andere clusters

Reglonale Ruimtelijke Visie:
stuur de groei van de gemeente
Nijkerk op basis van kwaliteit
J, p^ kwantiteit
Verbetering verkeersveiligheid
gemeente Nijkerk

ledereen mag weten dat je in
Nijkerk buiten kunt
_spelen
Poorten van Nijkerk

Een cultuur platform

Deelnemer uit cluster 3. is tijdelijk aangesloten geweest
voor verkenning van de raakvlakken met zijn voorstel
meer 'Optimaa! generatie-wonen".

Deelnemer uit cluster 3. is aangesloten bIj cluster 4. en
heeft kennis ingebracht en is mede-initiatiefnemer
geworden van voorstel 2e.
Het 'Onderzoek sportveldjes in Nijkerk - 22 februari 2017' !
is ingebracht vanuit cluster 1 bIj cluster 4. betrokken bij de
uitwerking van voorstel 3b. |
Het eigenaarschap van voorstel 3c. wordt opgepakt door
voorstel 3d. Cultuur Platform/Netwerk.

□it voorstel wordt samengevoegd met het voorstel
'Cultuurnetwerk' uit cluster 1.

Beoogd effect:
Dit raadsvoorstel beoogt primair te komen tot een besluit cm de 14 voorstellen die binnen de kaders zijn
gebleven uit te voeren. En vraagt extra tijd beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van het voorstel
Haalbaarheidsstudie reglonale versterking cultuurhlstorische landschappen (2a), zodat deze na toetsing van de
meegegeven kaders kan worden betrokken bij de periodieke afweging. Om daarmee de Visie Wonen en
Woonomgeving 'voor een toekomst gerlchte duurzame leefomgeving' te realiseren. Daarmee wordt aan de
dialooggroep bevestigd dat er daadwerkelijk ruimte is om hun voorstellen uit te voeren conform de planning
zoals genoemd in de voorstellen.

Argumenten:
1a. Besluit vervolg te geven aan de voorstellen opgenomen in het uitwerklngsplan Liefde voor Nijkerk van de
dialooggroep Wonen en Woonomgeving door de door de dialooggroep aangedragen 14 voorstellen uit te
voeren.

Past binnen de inhoudelijke kaders van Samen aan Zet voor het cluster Wonen en Woonomgeving.
Voor de vijf voorstellen onder 3. llgt het eigenaarschap bij de samenleving met ondersteuning van de
gemeente Nijkerk. Per voorstel is aangegeven wie hiervoor de uitvoerende partij is die het voorstel
Implementeert.
De voorstellen passen binnen de beweging van de cultuurverandering waarin de samenleving ook deels
zelf de uitvoering en eigenaarschap ter hand neemt.
De dialooggroep meedenkt bij de beleidsvorming op onderwerpen waarvoor de gemeente primair voor
verantwoordelijk is.
De voorstellen het draagvlak hebben van de dialooggroep Wonen en Woonomgeving.
De voorstellen kunnen in 2018 direct van start gaan.
De dialooggroep bewust klest om te Investeren in experimentele projecten voor een bepaalde periode van
vier jaar. Juist omdat de samenleving en de wensen vanuit de samenleving aan verandering onderhevig
zijn. Zodat er aandacht is voor nieuwe ontwikkeiingen en dwarsverbanden en daarop geanticipeerd kan
worden door zowel de samenleving als de overheid in het verlengde van de cultuurverandering die Samen
aan Zet heeft ingezet.
De uitvoering van voorstellen behoeft welnig extra ambtelljke capacltelt. Deels omdat het valt onder de
huidige werkzaamheden van de vakspecialisten en deels doordat voorstellen door de groep zelf worden
opgepakt. Wanneer er wel extra ambtelljke capaciteit nodig is voor uitvoering van een voorstel is bij de
budgettering van het voorstel hiermee rekening gehouden.
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1b. Gevraagd wordt om extra tijd beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van het voorstel
Haalbaarheidsstudie regionale versterking cultuurhistorische landschappen (2a), zodat deze na toetsing van de
meegegeven kaders kan warden betrokken bij de periodieke afweging.

Voorstel 2a betreft een haalbaarheidsonderzoek naar de regionale versterking voor cultuurhistorische
landschappen. Vanuit dit perspectlef is het noodzakelijk dat de betrokken partijen vanuit het
gemeenschappelijk belang overeenstemmlng hebben om te starten met dit haalbaarheidsonderzoek. Op dit
moment zijn er nog tegenstrijdige belangen onder de betrokkenen. Belangrijk is dat er ruimte in tijd wordt
gecreeerd zodat de betrokken partijen met elkaar nieuwe gesprekken kunnen voeren en dat er zorgvuldig
wordt gekeken naar de Integrate afweging en naar de gemeenschappelijke deter tussen alle betrokkenen.
Aftiankelijk van de uitkomst hiervan wordt het voorstel aangeboden aan de gemeenteraad bij de periodieke
afweging,

2 aen b. Zie voor de argumentatie van beide punten de financiele paragraaf.

Financien:

Budgettair neutraal
De voorstellen zijn budgettair neutraal (passen binnen de financiele kaders voor dit cluster) en dat betekent dat
er binnen de gemeentebegroting gekeken is naar 'nieuw beleid voor cud beleid". De dialooggroep heeft binnen
het programme Wonen en Woonomgeving speclfiek gekeken naar budgetten die in eerste instantie een relatie
hebben met de voorstellen die de dialooggroep heeft aangedragen. Zodoende zijn de volgende budgetten
opgevoerd: uitvoering landschapsontwikkeling, bewonerswensen openbare ruimte, Ibor groenonderhoud en
voorziening beheerplan speelvoorzieningen. Concrete voorbeelden hiervan zijn: voorstel 3b. ledereen mag
weten dat je in Nijkerk buiten kan spelen wordt gefinancierd vanuit het beheerplan speelvoorzieningen omdat
het voorstel gaat om het verbeteren van speelvoorzieningen. Een ander voorbeeld is dat de voorstellen 2e
Verbetering verkeersveiligheid en 2f. Het buitengebied aangenaam en vellig voor alle verkeersdeelnemers
vanuit het budget bewonerswensen openbare ruimte worden gefinancierd. Omdat beide voorstellen
bewonerswensen zijn die via de dialooggroep zijn ingebracht. En tot slot het voorbeeld dat voorstel 2b.
Doorontwikkeling Hoevelakens bos gefinancierd wordt uit het budget voor de uitvoering van
landschapsontwikkeling. Voor dit laatste voorstel loopt momenteel ook een paralleltraject voor cofinanclering
vanuit de provlncie wat betekent dat de kosten voor dit voorstel mogelijkerwijs zelfs lager uitvallen dat nu is
begroot.

Daarnaast zijn de opbrengsten voor de verkoop van snippergroen opgevoerd als dekking voor voorstellen van
de dialooggroep. Deze opbrengsten zijn bewust voor twee jaar opgevoerd omdat voor de jaren 2018 en 2019
een waarheidsgetrouwe inschatting gemaakt kon worden voor de hoogte van deze opbrengsten. Het bedrag
wat is opgevoerd vanuit het GWP betreft een restant bedrag van onderuitputting van het budget en kan zonder
consequenties worden ingezet.

Aangezien de dialooggroep heeft gekozen om de voorstellen voor een bepaalde perlode van vier jaar (2018-
2021) en op experlmentele basis uit te voeren varieren de uitgaven per jaar. Hetgeen in een jaar niet wordt
uitgegeven is o.a. gebruikt voor de reallsatie van de budgetkorting.

Budgetkorting gerealiseerd

De dialooggroep Wonen en Woonomgeving heeft van uw raad ook de opdracht gekregen om een structurele
budgetkorting te vinden van €176.000 vanaf 2018. De eerste besparing is gerealiseerd door slimmere inkoop.
Door over te stappen op LED verlichting zijn de structurele kosten voor openbare verlichting verlaagd. Dit heeft
geresulteerd is een besparing van €73.000 op jaarbasis.

Daarnaast is gekeken naar twee grote voorzienlngen van het beheerplan wegen en het beheerplan groen.
Binnen deze voorzieningen gaat het om relatief grote bedragen (miljoenen). Om te voorkomen dat het in
mindering brengen van (relatief kleine) bedragen voor financiering van de budgetkorting negatief effect heeft, is
hierover goed gesproken met de financiele experts en de vakinhoudelijke collega's. Bovendien is gekeken in
hoeverre dit consequenties heeft naar de toekomst toe.
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Beide voorzieningen kenden de afgelopen jaren een iets ruimere begroting dan wat er werkelijk is uitgegeven.
Ondertussen Is de transitie in gang gezet om te werken met een kleinere en fiexibelere ambtelijke organisatie.
Ook is de nieuwe werkwijze in gang gezet waarbij werkzaamheden en het eigenaarschap meer en meer samen
wordt gedragen door zowel de overheid als de samenleving. Door deze ontwikkeiingen en een slimme en
efficiente manier van werken is het mogelijk om het huidige gewenste kwaliteitsniveau te leveren ondanks de
minimale verlaging in beide voorzieningen. HIerdoor Is het mogelijk om de ambtelijk geplande projecten de
komende jaren wel uit te voeren.

Vooruitblikkend naar de toekomst kan het zijn dat over een aantal jaar een ander kwaliteitsniveau gewenst is.
Juist om deze reden wordt ingezet op een verlaging in beide voorzieningen, die ieder jaar minder is. Cruciaal is
om hierbij op te merken dat ook als deze structurele verlaging in de voorzieningen door zou lopen vanaf het jaar
2022, het slechts €12.000 en €6.000 betreft op een totaal budget van ongeveer vier miljoen euro. Hierdoor
zullen de negatieve effecten sowieso nagenoeg nihil zijn.

Zie tabel 2. voor een duidelijk overzicht van de door de dialooggroep Wonen en Woonomgeving aangedragen
budgetten voor financiering van de voorstellen en de budgetkorting. Het jaar 2022 is toegevoegd aan de tabel
om een doorkijk te geven naar de toekomstige jaren. Zie daarvoor de groene rechterkolom in tabel 2.

Tabel 2: De door de dialooggroep aangedragen budgetten voor financiering van de voorstellen en de budgetkorting.

Voorstellen vanult duster 4 Incldenteel of structureel
2018

Jaa

2019

r

2020 2021

Structureel

Vanaf 202?

la. Klimaatneutraal Nijkerk Inddenteel €5.000 € € € €

lb. GRP: Water en Kllmaatadaptatle Incidenteel € € € € €

Ic. Afvalbeleidspian Nijkerk Incidenteel € € € € €

Id. RRV: Stuurde f;roei van de gemeente Nijkerk op basis van Incidenteel € € € € €

2a. Haalbaarheidstudie regionaie versterkinRcuituurliistorische Incidenteel € € € € €

2b. Doorontwikkeling Hoevelakense bos Incidenteel €15.000 €25.000 €25.000 € €

2c. Digitale bereikbaarheid gemeente Nijkerk Incidenteel € t € € €

2d.Toepassen beschermende maatregeien cuituurhistorlsch erfgoed Incidenteel €8.100 € € € €

2e.VerbeterinRverkeersveiiiRheld gemeente Nllkerk Incidenteel €20.000 € € € €

2f. Het buitengebied aangenaamen veiiigvooraile Incidenteel €28.000 €28.000 € C €

3a. Voorstel Landgoed Luxool Incidenteel €15.000 €10.000 €5.000 €5.000 €

3b. ledereen magwetendat je in Nijkerk buiten kan spelen Incidenteel € 12.200 C € € €

3c. De Poorten van Nijkerk Incidenteel € €25.000 €25.000 € €

3d. Een CultuurPlatform Structureel €10-000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000

3e. Voorstel bloemrljke akkerranden Incidenteel €20.000 €20.000 €20.000 €20.000 €

Gevraagd budget Incidenteel €133.300 €88.000 !€55.000 cs.ooo €

Structureel €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000

Gevraagde budgetkorting Structureel € 176.000 €176.000 € 176.000 € 176.000 € 176.000

Totaal benodigd budget €319.300 € 274.000 € 241.000 € 191.000 € 186.000

Budget vanuit gemeente Incidenteel of structureel Grootboeknummer
2018

Jaa

2019 2020 2021

Structureel

Vanaf 2022

Uitvocrmg landschjosontwikkolmg Structureel 65707/38000 t 30 000 C 30 (X30 { 30 000 '< 30CX)0 €30 000

Openbare rulmte Bewonerswensen Struaureel 65702/38000 €44.600 €44.600 €44.600 €44.600 €44.600

Iborgroenonderhoud, ultbesteed werk Incidenteel 65702/38010 €20.000 C € € €

Verlaging voorzieningen binnen duster Structureel 65701/72206 €16.000 €16.000 €16.000 €16.000 €16.000

Wonen en Woonomgeving 162101/72200 €62.000 €58.000 €49-000 €16.000 €12.000

65701/72205 €30.000 €28.000 €24.000 €7.000 €6.000

Lagere kosten openbare verlichting Structureel ingeboektvia

2e be rap 2016

62111/3800S (€ 11.000)

62101/72203 {€ 62.000)

€73.000 €73.000 €73.000 €73.000 €73.000

GWP Structureel 62101/38999 €5-000 €5.000 €5-000 €5 000 €5.000

Extra opbrengsten verkoop snippergroen Incidenteel 65702/31000 €39.000 €19.500 €0 €0

inzetbaar budget vanuit de gemeente Totaal Inddenteel €59.000 €19.500 €0 €0 €

Totaal Structureel €260.600 €254.600 €241.600 €191.600 €186.600

[Totaal Inzetbaar budget € 319.600 € 274.100 € 241.600 € 191.600 € 186.600

iTotaal gerealiseerde budgetkorting € 176.300 € 176.100 € 176.600 € 176.600 € 176.600

Iverschn bmodlgd budget en bescMdn■rbmktet 1iPosKief 1€300 €100 €600 €600 €600
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gemeente

Nijkerk
Communicatie:

Communicatie over dit voorstel zai op de gebruikelijke wijze en via de gebrulkelijke kanalen plaatsvinden voor
gemeentelijke besluitvormingstrajecten. Daarnaast zullen de procesbegeleiders de leden van de dialooggroep
Wonen en Woonomgeving hierover informeren en hen aanmoedigen hun achterban en network uit te nodigen
cm een mogelijk een rol te gaan spelen in de ultvoering van de voorstellen.

Uitvoering
Op 9 november 2017 vindt bespreking van dit voorstel in de commissie plaats en op 23 november 2017
besluitvorming in de gemeenteraad. Een aantal van de voorstellen betreft huidig gemeentelijk beleid en zijn in
de tussenliggende periode a! doorontwikkeld. De resterende voorstellen worden na besluitvorming van de
gemeenteraad zo snel mogelijk gestart in 2018.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de heer G. van Seek

de burgemei

de he rs. G.D. Renkema
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gemeente

Nijkerk

RAADSBESLUIT

Nummer: 2017-064

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 24 oktober 2017;

gelet op de algemene kaders voor Samen aan Zet zeals besloten op 31 maart 2016 bij raadsbesluit
2016-009;

b e s I u i t:

1. vervolg te geven aan de voorstellen opgenomen in het ultwerkingsplan Liefde voor Nijkerk van de
dialooggroep Wonen en Woonomgeving door;
a. de door de dialooggroep aangedragen en binnen de kaders gebieven 14 voorstellen uit te

voeren;

b. extra tijd beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking van het voorstel Haalbaarheidsstudie
regionale versterking cultuurhistorische landschappen (2a), zodat deze na toetsing van de
meegegeven kaders kan worden betrokken bij de periodieke afweging.

2. hiertoe:

a. de benodigde middelen voor de uitvoering van de aangedragen voorstellen genoemd in la
beschikbaar te stellen voor de jaren 2018 (€ 319.600), 2019 (€ 274.100), 2020 (€ 241.600) en
2021 (€191.600).

b. de door de raad gevraagde budgetkorting van € 176.000 te realiseren door de aangedragen
middelen onder het kopje financien in dit voorstel vanuit de dialooggroep structureel af te ramen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
van 23 november 2017,

de griffier, de voorzitter

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA
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