
 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 13 juli 2021 Pagina 1 

 
 
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 13 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. 12 juli 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Raadsvoorstel Regionale Ruimtelijke Verkenning 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raad voor: 

1. kennis te nemen van de opbrengst van de regionale consultatieronde; 
2. de Regionale Ruimtelijke Verkenning - Gedeelde waarden, vast te stellen als basis voor de 

verdere regionale samenwerking binnen Regio Foodvalley op het ruimtelijk domein; 
3. de uitgangspunten (specifiek par. 3.3) van de Regionale Ruimtelijke Verkenning - Gedeelde 

waarden door te vertalen in het lokale omgevingsbeleid. 
Zaaknummer: 1171501 

 
3. Collegevoorstel Definitief ontwerp herinrichting Plein 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het eindverslag definitief ontwerp herinrichting Plein en aanloopstraten vast op basis van 
artikel 5 van de gemeentelijke inspraakverordening; 

2. stelt de indieners van de zienswijzen schriftelijk in kennis van het eindverslag; 
3. stemt in met het definitief ontwerp herinrichting Plein en aanloopstraten, zoals deze ter inzage 

heeft gelegen inclusief het eindverslag. 
Zaaknummer: 1108373 

 
4. Collegevoorstel Slichtenhorsterweg 14 en sectie M 744 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten 
noordwesten van nummer 14' (bijlage 2); 

2. legt het ontwerpbestemmingsplan 'Slichtenhorsterweg 14 en Slichtenhorsterweg ten 
noordwesten van nummer 14' ter inzage; 

3. legt het bijbehorend ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ter inzage (bijlage 3 en 4); 

4. stelt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder vast indien er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen worden ingediend; 

5. informeert de gemeenteraad met behulp van de bijgevoegde brief (bijlage 5). 
Zaaknummer: 1163791 
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5. Collegevoorstel Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw/gemeente 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt de nieuwe achtervangovereenkomst tussen Waarborgfonds Sociale Woningbouw en 
gemeente vast; 

2. neemt kennis van de uitgangspunten voor wijziging van de bestaande 
achtervangovereenkomsten. 

Zaaknummer: 1169933 
 
6. Collegevoorstel Vaststelling beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen vast;  
2. stelt de raadsinformatiebrief over de beleidsregel Pré-mantelzorgwoningen vast. 
Zaaknummer: 140703 

 
7. Collegevoorstel Beantwoording raadsvragen woondeal 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de heer Klompenhouwer van De Lokale Partij inzake 'woondeal' vast. 
Zaaknummer: 1174515 

 
8. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief RES 1.0 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de uitkomsten van het Stakeholderoverleg RES Foodvalley van 9 juli 2021; 
2. informeert de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1178010 

 
9. Collegevoorstel Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Foodvalley Jeugd 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. besluit de looptijd en daarmee ook de werkingsduur van de "Overeenkomst regionale 
samenwerking Jeugdhulp 2017 - 2020" tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, 
Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Scherpenzeel te verlengen met een jaar, eindigend op 
31 december 2022; 

2. bepaalt dat deze verlengde looptijd en werkingsduur eveneens geldt voor het daarop 
gebaseerde "Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Knooppunt Jeugdhulp" en het 
"Privacyconvenant Knooppunt Jeugdhulp" tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, 
Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Scherpenzeel. 

Zaaknummer: 1175419 
 
10. Collegevoorstel Meerjareninvesteringsplan buitensportaccommodaties 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt het meerjareninvesteringsplan buitensportsportaccommodaties vast;  
2. informeert de raad hierover via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1170843 

 
11. Collegevoorstel WK volleybal dames 2022 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stemt in om tijdens de WK Volleybal dames in 2022 als gastgemeente op te treden.  
De burgemeester machtigt Wethouder Aboyaakoub om de samenwerkingsovereenkomst 
namens de gemeente Nijkerk te ondertekenen. 
Zaaknummer: 1172072 
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12. Collegevoorstel Kostendekkende huur Optisport met ingang van 1 januari 2019 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt kostendekkende huurtarieven vast in geval van commerciële exploitatie; 
2. brengt deze, op verzoek van Optisport Nijkerk bv en Optisport Nijkerk II bv, met 

terugwerkende kracht in rekening vanaf 1 januari 2019 en compenseert deze hogere 
huurlasten via de exploitatiebijdrage; 

3. verwerkt de budgettair-neutrale gevolgen via de 2e bestuursrapportage 2021. 
Zaaknummer: 1165202 

 
13. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Update uitvoering visie op de vrijetijdseconomie 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie vast. 
Zaaknummer: 1176533 

 
14. Collegevoorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met het Verstedelijkingsconcept; 
2. stelt de raad voor het Verstedelijkingsconcept vast te stellen; 
3. biedt de opbrengst van de consultatieronde en het verslag inwonerspanel Kieskompas ter 

informatie aan de gemeenteraad aan. 
Zaaknummer: 1175149 

 
15. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief stand van zaken dienstverlening 

P: Dienstverlening 
Het college stelt de raadsinformatiebrief stand van zaken dienstverlening vast.  
Zaaknummer: 1177345 

 
16. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief uitvoering Evenementenbeleid 

P: Veiligheid 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de uitvoering van het Evenementenbeleid vast. 
Zaaknummer: 1177205 
 

17. Collegevoorstel Uitbreiding Plangebied De Goede Woning Nijkerkerveen 
P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent in principe planologische medewerking aan het uitbreiden van het plangebied De 
Goede Woning ten behoeve van drie extra woningen; 

2. stelt de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast; 
3. informeert de initiatiefnemer middels bijgevoegde antwoordbrief. 
Zaaknummer: 1159985 
 

 
 
Aldus vastgesteld op 16 juli 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


