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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 7 december 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 :  
 
 

De besluiten die op deze lijst moeten komen staan nu nog in het lichtgrijs op de vertrouwelijke 

besluitenlijst omdat deze nog aanpassingen behoeven. 
 

1. Collegevoorstel herinrichting Vrouwenweg te Nijkerkerveen 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 
1. Stelt het concept definitief ontwerp herinrichting Vrouwenweg vast en legt het concept definitief 
ontwerp gedurende zes weken ter inzage. 
2. Stemt in met de beantwoording van de reacties van de aanwonenden en stuurt deze, inclusief 
een begeleidende brief, naar de aanwonenden. 

 3. Stelt de raad voor bij de 1e bestuursrapportage 2022 om het bestaande krediet van 

 € 350.000,- te verhogen tot € 450.000,- en deze verhoging van € 100.000,- beschikbaar te   
stellen vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
4. Stelt de raadsinformatiebrief inzake "Extra krediet herinrichting Vrouwenweg" vast. 

Zaaknummer: 55476 
 

 

2. Collegevoorstel Domstraat 60 – 60a herziening bestemmingsplan 
P: Planvorming 
Het college: 
1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, 7e herziening 
Domstraat 60-60a 
2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage; 
3. stelt de raadsinformatiebrief vast; 
4. stelt de legesbegroting voor de planologische procedure vast; 
5. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief. 

Zaaknummer: 1223173 

 

3. Collegevoorstel Kaderstelling woningbouw en openen grondexploitatie Deelplan 3 
Nijkerkerveen 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raad voor: de woningbouwontwikkeling Deelplan 3 Nijkerkerveen mogelijk te 

maken conform het in de bijlage opgenomen globale stedenbouwkundige opzet d.d. 29 

november 2021 en het daarbij behorende schetsboek. Het planproces te vervolgen, met 

inachtneming van de door de raad vastgestelde kaders. Besluit geheimhouding op te leggen ten 
aanzien van de grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen op grond van artikel 10 lid 2 onder b 

van de Wet openbaarheid van bestuur, zoals bedoeld in artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet; 
De grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen te openen; De door het college opgelegde 

geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatie Deelplan 3 Nijkerkerveen te bekrachtigen, 

zoals bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet; Stelt de raad voor om na afronding 
van de planprocedure voor Deelplan 3 Nijkerkerveen tevens de voorbereidingen op te starten om 
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te komen tot ontwikkeling van het eerste deel van Deelplan 4 Nijkerkerveen, tot aan de Jacob de 
Boerweg; Stelt de raad voor de kosten voor het dagelijks beheer, na realisatie van woningen in 

Deelplan 3 Nijkerkerveen op te nemen in de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2028, 
respectievelijk € 36.500 voor 2025, € 73.000 voor 2026, € 109.500 voor 2027 en € 146.000 voor 

2028; Informeert omwonenden middels bijgevoegde brief over de stand van zaken van het 

planproces en het aangepaste stedenbouwkundige (concept) ontwerp voor Deelplan 3 
Nijkerkerveen. 

Zaaknummer: 1207510 
 

4. Collegevoorstel DO en kredietaanvraag gemeentehuis 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raad voor: Het definitief ontwerp (DO) voor het nieuwe gemeentehuis vast te 
stellen. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.632.000 ten behoeve van het 
nieuwe gemeentehuis, af te schrijven in 25, 15 jaar en 8 jaar. Een budget voor eenmalige kosten 
beschikbaar stellen van € 1.537.000, te dekken uit de reserve faciliterende zaken. 

Zaaknummer: 1219852 

 

 
5. Beantwoording M. van Elteren (DLP) - Sluiting testlocatie voor Covid-19 

P: Teamnaam 
Het college stelt de uitgaande brief inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen sluiting 

testlocatie Covid-19 vast. 
Zaaknummer: 1225921 

 

 
6. Schriftelijke vragen van H.J. Bokkers (CDA) over jacobskruiskruid 

P: Teamnaam 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA over de giftigheid van Jacobskruiskruid vast. 

Zaaknummer: 1204981 

 
 

 
 
Aldus vastgesteld op 14 december 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 
 
 


