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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 9 november 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. 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 
 

2. Collegevoorstel benoeming lid adviescommissie naamgeving 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college:  
1. benoemt, zoals vastgesteld in artikel 4 van het Reglement Adviescommissie Naamgeving 
Nijkerk 2004, mevrouw G.J. Doornhof-van Loo als lid van de adviescommissie  
2. stemt in met de periode van benoeming tot 11 maart 2024;  
3. informeert de overige leden van de adviescommissie over dit besluit. 
Zaaknummer: 1208629 

 
3. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief rapport commissie Van Aartsen 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de commissie Van Aartsen vast. 
Zaaknummer: 1183937 

 
4. Collegevoorstel tot vaststellen raadsvoorstel inzake Verordening OZB 2022 

P: Juridische Zaken 
Het college stelt de Verordening OZB 2022 vast. 
Zaaknummer: 1206655 

 
5. Collegevoorstel Nota Parkeernormen 2021 

P: Vakspecialisten 
Het college stemt in met de geactualiseerde Nota parkeernormen 2021 en stelt de raad voor 
deze nota vast te stellen, onder intrekking van de op 30 januari 2015 vastgestelde Nota 
parkeernormen 2014. 

 Zaaknummer: 1200215 
 
6. Collegevoorstel kaderstelling Poort naar Hoevelaken 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raad voor:  
1. Uit te spreken een woningbouwontwikkeling op de hoek van de Koninginneweg en de 
Westerdorpsstraat in Hoevelaken mogelijk te willen maken  
2. Het college te verzoeken hiertoe het planproces te vervolgen, waarbij de volgende kaders 
zullen worden opgevolgd:  

•  voorzien wordt in de realisatie van maximaal 47 woningen, waarbij 21 woningen worden 
gerealiseerd als sociale huurwoning; 
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•  het uit te werken plan voorziet in een appartementengebouw van maximaal vijf lagen met 
een kap teneinde de entree tot Hoevelaken vanuit westelijke richting te markeren; 

•  de hoogte van de woningbouw in het plangebied bouwt af tot twee lagen met een kap aan de 
zijde van de Westerdorpsstraat en het Mulderslaantje, teneinde een passende overgang 
naar omliggende bebouwing te bewerkstelligen; 

•  het plangebied kent een entree vanaf de Westerdorpsstraat en wordt ontsloten op het 
Mulderslaantje; 

•  als vervolgstap in het planproces voert de initiatiefnemer het overleg met omwonenden 
teneinde de overgang tussen de bestaande woon- en leefomgeving en het plangebied met 
inachtneming van de belangen van omwonenden zorgvuldig vorm te geven; 

•  ter zekerstelling van de duurzaamheidsambitie bij het plan dient gelijktijdig met de 
vaststelling van het bestemmingsplan door de raad een duurzaamheidsvisie op het 
plangebied vastgesteld te worden waaruit blijkt op welke wijze de initiatiefnemer invulling 
geeft aan het realiseren van een duurzaam bouwplan; 

•  het gemeentelijk kostenverhaal wordt op de initiatiefnemer verhaald door het sluiten van een 
anterieure overeenkomst, waardoor geborgd wordt dat de initiatiefnemer de gemeentelijke 
planontwikkelingskosten vergoedt, alsmede conform geldende beleidsuitgangspunten een 
bijdrage leveren aan bovenwijkse voorzieningen en eventuele tegemoetkoming in schade 
(planschade) voor rekening neemt. 

Zaaknummer: 1210207 
 

7. Collegevoorstel Consultatie instellen nieuwe gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit 
P: Planvorming 
Het college: 
1. neemt kennis van de consultatienotitie ‘Instellen gemeentelijke adviescommissie gemeente 
Nijkerk’; 
2. legt de notitie ter advisering voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 
3. legt de notitie ter consultatie voor aan de raad.  
Zaaknummer: 1112812 
 

 
8. Collegevoorstel Beheerplan Openbare verlichting 

P: Operationeel beheer 
Het college stemt in met  
1. het beheerplan Openbare verlichting 2021-2025;  
2. stelt de raad voor bij de 2e Berap 2021 het Beheerplan Openbare verlichting vast te stellen; 
3. stelt de raad voor bij de 2e Berap 2021 de financiële gevolgen van het beheerplan Openbare 
verlichting 2021-2025 vast te stellen en mee te nemen in de programmabegroting 2022-2025; 
4. stelt vast dat vanuit visie beheer openbare ruimte € 10.000,00 wordt toegevoegd aan het 
beheerplan Openbare verlichting. 
Zaaknummer: 1063798 

 
9. Collegevoorstel Beheerplan Straatmeubilair 

P: Operationeel Beheer 
Het college: 
1. stemt in met het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2021-2025; 
2. stelt de raad voor bij de 2e Berap het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 
2021-2025 vast te stellen; 
3. stelt de raad voor bij de 2e Berap 2021 de financiële gevolgen van het beheerplan 
straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2021-2025 vast te stellen en mee te nemen in de 
programmabegroting 2022–2025. 
Zaaknummer: 1063809 
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Aldus vastgesteld op 16 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


