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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 26 oktober 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. 18 en 25 oktober 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Vaststellen naam in Doornsteeg "Het Dammerspark" en hernoemen 

gedeelte Wittenburg in Wittenburgerlaan 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college: 
1. stelt de naam "Het Dammerspark" vast voor het park in de wijk Doornsteeg; 
2. wijzigt de naam Wittenburg van het gedeelte met de nummers 1 t/m 10 in Wittenburgerlaan. 
Zaaknummer: 1205435 

 
3. Collegevoorstel Vaststelling stembureaus gemeenteraadsverkiezingen op (14, 15 en) 16 

maart 2022 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college stelt de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen op (14, 15 en) 16 maart 
vast 
Zaaknummer: 1205663 

 
4. Collegevoorstel Wijzigen raadsvoorstel en -besluit tot vaststellen Verordening 

lijkbezorgingsrechten 2022 
P: Juridische Zaken 
Het college stelt het raadsvoorstel tot vaststellen van de belastingverordeningen 2022 vast en legt 
deze voor aan de gemeenteraad 
Zaaknummer: 1190379 

 
5. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen energie-armoede 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de Raadsfractie VVD inzake energie-armoede in Nijkerk, vast. 
Zaaknummer: 1210016 

 
6. Collegevoorstel Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 

P: Financiën 
Het college 

1. stelt het (concept) "Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021" vast; 
2. stelt het "Normenkader rechtmatigheid 2021" vast; 
3. stelt de raad voor het "Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2021" vast te 

stellen. 
Zaaknummer: 1209906 
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7. Collegevoorstel Septembercirculaire Rijk 2021 
P: Financiën 
Het college:  

1. neemt kennis van de uitkomsten van de Septembercirculaire 2021; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de Septembercirculaire vast; 
3. de wethouder financiën wordt gemachtigd om zich bij de protestgroep tegen de negatieve 

effecten van de herverdeling aan te sluiten. 
Zaaknummer: 1207339 

 
8. Collegevoorstel Transitievisie Warmte 

P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. stelt het raadsvoorstel inzake de Transitievisie warmte 1.0 vast en legt deze voor aan de 
gemeenteraad; 

2. stemt ermee in om bij de Voorjaarsnota 2022 en de programmabegroting 2023 – 2026 een 
integrale afweging te maken over de benodigde extra inzet ten aanzien van 
warmte/energiebesparing (1 fte), communicatie (0,4 fte) en bijbehorende uitvoeringskosten. 

Zaaknummer: 1200662 
 
 
Aldus vastgesteld op 2 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


