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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 25 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 
  M. Broekman, wethouder 
 
 
1. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen inzake gevolgen voor Nijkerk van 

afsluiting toerit A28 (Nulde) vanuit Putten 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van VVD inzake gevolgen voor Nijkerk van afsluiting toerit A28 (Nulde) 
vanuit Putten vast.  
Zaaknummer: 1218977 
(besluit college 18 januari 2022) 

 
2. 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;     

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het convenant Ons Hoevelakense Bos, van Geldersch 
Landschap en Kasteelen en de gemeente Nijkerk, vast; 

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

overeenkomst te ondertekenen.  
Zaaknummer: 1233305 
(aangepast besluit college besluitenlijst 18 januari 2022) 

 
3. Collegevoorstel Ontwikkelingsbrief VGGM 2022 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. neemt kennis van de ontwikkelingsbrief 2022 van de VGGM; 
2. stelt de raadsinformatiebrief, waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de 

ontwikkelingsbrief van de VGGM, vast. 
Zaaknummer: 1233958 

 
4. Collegevoorstel Jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften 

P: Juridische Zaken 
Het college: 

1. neemt kennis van het Jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriften;  
2. stelt de raadsinformatiebrief vast inzake het ter kennisname toesturen van dit jaarverslag aan 

de raad. 
Zaaknummer: 1235982 
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5. Collegevoorstel Decembercirculaire Gemeentefonds en de globale effecten van het 
Coalitieakkoord 
P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021 en de globale effecten van 
het Coalitieakkoord van de nieuwe regering; 

2. stelt de raadsinformatiebrief over de Decembercirculaire en de globale effecten van het 
Coalitieakkoord vast. 

Zaaknummer: 1231456 
 
6. Collegevoorstel verhuizing basisschool 't Blokhuus naar nieuwbouwwijk Klaarwater in 

Hoevelaken 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. besluit, vooruitlopend op de stedenbouwkundige uitwerking en kaderstelling van de 
nieuwbouwwijk Klaarwater in Hoevelaken, tot verhuizing van basisschool ’t Blokhuus naar 
Klaarwater omstreeks 2025/2026; 

2. informeert de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1238097 

 
 
Aldus vastgesteld op 1 februari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


