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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 23 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 ontslag op eigen verzoek van de plaatsvervangend gemeentelijk 
ombudsman 
P: Juridische Zaken 
Het college stelt het raadsvoorstel tot het verlenen van ontslag op eigen verzoek van de 

plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1217118 

 

2. Collegevoorstel Ontwerp-BP Herziening Van Dijkhuizenstraat 50 
P: Planvorming 
Het college: 
1. stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening Van Dijkhuizenstraat 50' (bijlage 2); 
2. legt het ontwerp-bestemmingsplan 'Herziening Van Dijkhuizenstraat 50' ter inzage; 
3. informeert de gemeenteraad met behulp van de bijgevoegde brief (bijlage 3). 

Zaaknummer: 1181879 

 
3. Collegevoorstel vergroten bestemmingsvlak Nieuwe Kerkstraat 14 

P: Planvorming 
Het college 
1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe 
Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ (bijlage 2); legt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 
2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen’ ter inzage;  
2. informeert de aanvrager met behulp van de bijgevoegde brief (bijlage 3); informeert de 
gemeenteraad met behulp van de bijgevoegde brief (bijlage 4). 

Zaaknummer: 1163759 

 
4. Collegevoorstel Nieuwe deelnemersovereenkomst SVn 

P: Vakspecialisten 
Het college stemt in met de ondertekening van de nieuwe deelnemersovereenkomst Stichting 
stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 

Zaaknummer: 1216785 

 
5. Collegevoorstel subsidieregeling Peuteropvang voorschoolse educatie 2022 

P: Adviseurs Sociaal Domein 
De Raad 

1. stelt het addendum bij de “Subsidieregeling Peuteropvang Voorschoolse educatie gemeente 

Nijkerk 2021 en 2022” vast.  

2. Stelt de invoering Pedagogisch Beleidsmedewerker VVE 2022 vast in het kader van OAB. 
Zaaknummer: 1207800 
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6. Collegevoorstel programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Ontwerpbesluit: 
Het college: 
1. stelt het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2022 vast overeenkomstig de 
bepalingen in de Wet primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; 
2. stelt via de door de raad vastgestelde begroting 2022-2025 € 2.298.000 beschikbaar voor 
- uitbreiding eerste inrichting Het Baken; 
- renovatie Rehobothschool; 
- voorbereiding renovatie Prins Willem Alexanderschool 
waarvan de dekking voor rente en afschrijving is opgenomen in de begroting 2022-2025; 
3. vraagt de raad via de 1e Bestuursrapportage 2022 de extra benodigde middelen voor het 
Programma 2022 van € 137.000 beschikbaar te stellen. De hieraan gekoppelde hogere rente en 
afschrijving van € 7.000 wordt gedekt door de stelpost IHP; 

Zaaknummer: 1176645 

 
 

7. Collegevoorstel Economische Visie gemeente Nijkerk 2021 – 2030 ‘Bloeiende 
economie voor brede welvaart’ 

 
Op 11 november 2021 is de visie besproken in de raadscommissie en de wethouder heeft 
toegezegd om de visie eerder te herijken en wel in 2025. Daarna zal dat elke 4 jaar gebeuren. 
Daardoor is de looptijd van de visie gewijzigd in 2021-2025  

 
Besluit 

1 in het raadsvoorstel de toezegging zoals hierboven is beschreven voordat de raad de 
visie behandelt op te nemen 

2 de looptijd van de visie te wijzigen van 2021-2030 naar 2021-2025 
3 de portefeuillehouder te mandateren om de wijzigingen in de tekst aan te laten brengen. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld op 30 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


