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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 6 juli 2021 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Raadsinformatiebrief Communicatie corona 

P: Communicatie en Bestuurssecretariaat 
Het college stelt de raadsinformatiebrief “Communicatie corona” d.d. 5 juli 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststelling Beeldkwaliteitsplan bebouwing buitengebied 

gemeente Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor: 

• in te stemmen met de beoordeling van de inspraakreactie, zoals opgenomen in de Nota 
van inspraak ontwerp Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied gemeente Nijkerk; 

• het ontwerp van het Beeldkwaliteitsplan als (onderdeel van de) welstandsnota op grond 
van artikel 12a en 12 lid 4 Woningwet vast te stellen met inachtneming van het gestelde 
onder punt 1; 

• inspreker en de CRK per brief te informeren over uw besluit; 
2. stemt in met bijgevoegde brief waarin inspreker wordt geïnformeerd over de vaststelling van 

het Beeldkwaliteitsplan bebouwing buitengebied gemeente Nijkerk. 
Zaaknummer: 94477 

 
3. Collegevoorstel Terinzagelegging tweede veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 

2017 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerp van het tweede veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017; 

2. de verantwoordelijk portefeuillehouder het mandaat te geven enkele, voornamelijk 
redactionele, aanpassingen in het tweede veegplan door te laten voeren; 

3. legt het ontwerp van het tweede veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 ter 
inzage; 

4. stelt de brief aan belanghebbenden vast; 
5. stelt de raadsinformatiebrief inzake de start van de formele procedure voor het ontwerp van 

het tweede veegplan bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 vast. 
Zaaknummer: 88061 

 
4. Collegevoorstel Regiovisie Ondersteuning met noodzakelijk verblijf regio Amersfoort 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met de concept regiovisie ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’ vanuit de regio 
Amersfoort; 

2. stemt de verdere uitwerking en implementatie actief af met de Sociaal Domeinraad Nijkerk; 
3. legt de concept regiovisie ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1170380 
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5. Collegevoorstel Beleidskader actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020 – 2025 
vaststellen 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt het raadsvoorstel Beleidskader Actualisatie PDV-beleid Regio Foodvalley 2020 
– 2025 vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1080566 

 
6. Collegevoorstel Vaststelling nieuw subsidie- en tarievenbeleid sport, cultuur en welzijn 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt / Dagelijks Leven 
Het college stelt de raad voor: 

1. kennis te nemen van de rapportage “Tarieven en subsidies voor sport, cultuur en welzijn in 
Nijkerk” en de uitgangspunten uit bijlage 1 vast te stellen; 

2. onderverhuur van buitensportcomplexen en welzijnsaccommodaties aan de hoofdhuurder 
over te laten, waarbij de opbrengsten voor de hoofdhuurder zijn; 

3. een overgangsregeling vast te stellen voor verenigingen en organisaties die er meer dan € 
1.000 per jaar op achteruit gaan, waarbij in 2022 2/3e deel en in 2023 1/3e deel van het 
verschil gecompenseerd wordt; 

4. de kosten van de overgangsregeling van € 25.000 voor 2022 en € 12.500 voor 2023 te 
dekken uit de algemene reserve; 

5. maatwerk toe te passen voor Watersportvereniging Flevo door het toekennen van een 
basissubsidiebedrag van € 20.000 per jaar zonder overgangsregeling, tot het moment van 
een nieuw contract/nieuwe aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad. 

Zaaknummer: 77198 
 
7. Collegevoorstel Hondenbeleid 2021 - 2026 

P: Vakspecialisten 
Het college  

1. stelt het plan Hondenbeleid 2021 - 2026 (datum: 1-7-2021) vast, en besluit om in te zetten op 
een eenvoudig en duidelijk hondenbeleid; 

2. stelt het raadsvoorstel over het hondenbeleid 2021 – 2026 vast, en legt deze voor aan de 
gemeenteraad; 

3. stelt het persbericht vast. 
Zaaknummer: 1100648 

 
8. Collegevoorstel Jaarrapportage 2020-2021 Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal 

P: Vakspecialisten  
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de Jaarrapportage 2020-2021 
Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal vast. 
Zaaknummer: 1171424 

 
9. Collegevoorstel Afwijken parkeernota t.b.v. vergunning Gorka HBP B.V. 

P: Vakspecialisten 
Het college geeft toestemming om af te wijken van de parkeernorm voor Gorka HBP B.V. op de 
locatie Watergoorweg 69 in Nijkerk. 
Zaaknummer: 1171615 

 
 
Aldus vastgesteld op 13 juli 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 


