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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 18 januari 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris  
 
 
1. Collegevoorstel Evaluatie plan van aanpak Samen sterk tegen drugs in Nijkerk 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de evaluatie van het plan van aanpak Samen sterk tegen drugs in Nijkerk; 
2. stelt de raadsinformatiebrief over de evaluatie van het plan van aanpak Samen sterk tegen 

drugs in Nijkerk vast. 
Zaaknummer: 1225456 
(besluit college 11 januari 2022) 

 
2. Collegevoorstel Kaderbrief Regio Foodvalley 2023 

P: Vakspecialisten  
Het college: 

1. neemt kennis van de inhoud van de Kaderbrief 2023 Regio Foodvalley;  
2. stelt de raad voor geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de Kaderbrief 

2023. 
Zaaknummer: 1237785 
(besluit college 11 januari 2022) 

 
3. Collegevoorstel Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2021 

P: Juridische Zaken 
Het college neemt kennis van het Jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman 2021. 
Zaaknummer: 1239614 

 
4. Collegevoorstel Jaarplan 2022 Rekenkamercommissie 

P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van het jaarplan 2022 van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand; 
2. neemt kennis van de voortgang van de 3 lopende onderzoeken. 
Zaaknummer: 1237777 

 
5. Collegevoorstel Financiële kaderstelling bouwplan Kerkplein, Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
1. Het college besluit geheimhouding op te leggen op het juridisch advies van Nysingh 

Advocaten inzake de exploitatie van 95 openbare parkeerplaatsen in het Bouwplan Kerkplein, 
Nijkerk (bijlage 4.2 bij het raadsvoorstel als bedoeld onder beslispunt 2). 

2. Het college stelt de raad voor: 
1. een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 4.375.000 voor de 

aankoop van 95 openbare parkeerplaatsen in de nog te realiseren parkeergarage binnen 
het bouwplan Kerkplein, Nijkerk en de aankoop van een integraal parkeersysteem ten 
behoeve van deze openbare parkeerplaatsen, en deze als volgt te dekken: 

i. € 1.750.000 uit de reserve bovenwijkse voorzieningen en deze over te hevelen naar 
de reserve investeringen maatschappelijk nut ter dekking van een gedeelte van de 
afschrijvingslasten van de investering; 
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ii. de kapitaallasten van de investering alsmede de te verwachten exploitatiekosten, 
vervangingsinvesteringen en exploitatieopbrengsten op te nemen in de 
meerjarenbegroting met ingang van 2025; 

2. in afwijking van de financiële verordening van de gemeente in te stemmen met een 
afschrijvingsperiode van 50 jaar op de investering voor het bouwkundige deel van de 
openbare parkeerplaatsen; 

3. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van het juridisch advies van 
Nysingh Advocaten (bijlage 4.2 bij dit raadsvoorstel) te bekrachtigen, zoals bedoeld in 
artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet. 

Zaaknummer: 1227113 
 
6. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststellen nota Adviesrecht gemeenteraad onder de 

Omgevingswet 
P: Planvorming 
Het college stelt de gemeenteraad voor de nota ‘Adviesrecht gemeenteraad onder de 
Omgevingswet’ vast te stellen. 
Zaaknummer: 1145091 

 
7. Collegevoorstel Managementletter 2021 

P: Financiën 
Het college neemt kennis van de managementletter 2021 en interne memo opvolging 
bevindingen. 
Zaaknummer: 1240920 

 
8. Collegevoorstel Uitvoeringsplan 2022 OddV 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het Uitvoeringsplan 2022 vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief, waarmee de raad wordt geïnformeerd over het Uitvoeringsplan 

2022 OddV, vast. 
Zaaknummer: 1231560 

 
9. Collegevoorstel Kaderbrief 2023 OddV 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. neemt kennis van de Kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst de Vallei; 
2. zendt de Kaderbrief met bijgevoegd raadsvoorstel en- besluit door naar de gemeenteraad ter 

besluitvorming. Het voorstel is om geen wensen en bedenkingen in te dienen over deze 
Kaderbrief; 

3. stelt de Raad voor de extra kosten van € 100.000 in de Voorjaarsnota 2022 op te nemen. 
Zaaknummer: 1231739 

 
10. Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst ontvlechten waterstromen 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ontvlechten 
waterstromen; 

2. stemt in met de vermelde verhoogde eenheidsprijzen voor het afkoppelen van verharde 
oppervlakten, zoals vermeld in het bijgevoegde addendum; 

3. machtigt wethouder Dijksterhuis het convenant te ondertekenen. 
Zaaknummer: 1238417 
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11. Collegevoorstel Kaderbrief 2023-2026 BVO Valleihopper 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de concept Kaderbrief 2023-2026 BVO Valleihopper;  
2. stelt de gemeenteraad voor ten aanzien van de Kaderbrief 2023-2026 BVO Valleihopper geen 

wensen en bedenkingen in te dienen;  
3. stelt de gemeenteraad voor de financiële mutaties bij de voorjaarsnota 2022 (van de 

begroting 2023) te verwerken op basis van de uitkomsten van de definitieve kaderbrief. 
Zaaknummer: 1232076 
 

12. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststelling Verordening op de Adviescommissie 
omgevingskwaliteit Gemeente Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. de Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Nijkerk vast te stellen 
conform ontwerpbesluit 2022-004; 

2. in te stemmen met € 30.000,- extra jaarlijks budget ten behoeve van de adviescommissie en 
dit voor 2022 mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2022 en de structurele dekking voor 
de jaren vanaf 2023 in de kaderstelling voor begroting 2023 te voorzien. 

Zaaknummer: 1112812 
 
13. Collegevoorstel Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de gemeenteraad voor de Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley 2022- 2025 
vast te stellen. 
Zaaknummer: 1218146 

 
14. Collegevoorstel Convenant Ontwikkelingsvisie voor Landgoed Hoevelaken 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het convenant over de samenwerking van Geldersch Landschap & Kasteelen en de 
gemeente Nijkerk met betrekking tot het realisatie van het uitvoeringsplan Ons Hoevelakense 
Bos vast;     

De burgemeester:   
2. verstrekt een volmacht aan Wim Oosterwijk, wethouder van de gemeente Nijkerk, om deze 

overeenkomst te ondertekenen.  
Zaaknummer: 1233305 

 
 
Aldus vastgesteld op 25 januari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de loco-secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer C.D.H. van Hoeve  de heer mr. drs. G.D. Renkema 


