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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 8 maart 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 Budget Stichting Halt structureel verhogen 

P: Adviseur Dagelijks Leven; / Team Veiligheid 
Het college: 

1. besluit om de activiteiten en interventies van Stichting Halt breder in te zetten voor zowel 
preventieve voorlichtingsactiviteiten, als individuele- en groepsinterventies;  

2. stemt in om het budget van Stichting Halt voor 2022 en 2023 te verhogen door gebruik te 
maken van de NPO-gelden;  

3. stelt de raad bij de voorjaarnota 2023 voor om het budget van Stichting Halt structureel vanaf 
2024 te verhogen met €10.000 per jaar;  

4. stelt de Raadsinformatiebrief over de persoonsgerichte interventies Stichting Halt vast. 
Zaaknummer: 1244385 

 
2. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief aanleg Beekzone-Oost in Doornsteeg 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raadsinformatiebrief over de aanleg van de Beekzone-Oost in Doornsteeg 
vast. 
Zaaknummer: 1079015 

 
3. Collegevoorstel Definitief ontwerp herinrichting Vrouwenweg te Nijkerkerveen 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het eindverslag definitief ontwerp herinrichting Vrouwenweg te Nijkerkerveen vast op 
basis van artikel 5 van de gemeentelijke inspraakverordening; 

2. stelt de indieners van de zienswijzen schriftelijk in kennis van het eindverslag;  
3. stemt in met het definitief ontwerp herinrichting Vrouwenweg te Nijkerkerveen, zoals deze ter 

inzage heeft gelegen en nu voorzien diverse aanpassingen, inclusief het eindverslag. 
Zaaknummer: 55476 

 
4. Collegevoorstel Opgavebeschrijving gebiedsuitwerkingen verstedelijkingsstrategie 

Arnhem-Nijmegen Foodvalley 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. besluit om de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen’ (PosadMaxwan, 7 februari 2022) te 
benutten bij het:  
a. opstellen van gebiedsuitwerkingen per deelgebied, die opgenomen worden in de 

definitieve verstedelijkingsstrategie;  
b. komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes in de deelgebieden (samen met de 

partners gemeenten, provincies, rijk, waterschappen) die input vormen voor het 
verstedelijkingsakkoord;  

2. besluit de raad op hoofdlijnen te informeren over stand van zaken en procesplanning 
(‘Voortgang Verstedelijkingsstrategie’). 

Zaaknummer: 1252883 
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5. Collegevoorstel Uitbreiding agrarische paardenhouderij en paardensporttak aan 
Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken 
P: Planvorming 
Het college: 

1. heeft het voornemen planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek tot het 
uitbreiden van de agrarische paardenhouderij met een paardensporttak aan de 
Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken mits voldaan is aan de voorwaarden die samenhangen 
met de verplaatsing/uitbreiding en waaruit moet blijken dat er geen ruimtelijke of 
milieuhygiënische belemmeringen zijn;  

2. verleent medewerking door middel van de voorbereiding van een herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk, veegplan 1 voor Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken 
met gebruikmaking van ex artikel 3.30 Wro (Gemeentelijke coördinatieregeling);  

3. stelt de raad voor toepassing te geven aan de ‘Gemeentelijke coördinatieregeling’ ex artikel 
3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan 
‘Paardenhouderij en paardensporttak Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken’;  

4. stelt de bijgevoegde brief aan initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1247419 

 
6. Collegevoorstel Vaststelling Herziening Prinsenweg 10a 

P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 6e herziening Prinsenweg 10a’, 
met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0185-0002, ongewijzigd vast te stellen;  

2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.  
Zaaknummer: 1218149 

 
7. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Aanvraag omgevingsvergunning voor rijhal 

Amersfoortseweg 86 (Stal Kuwait B.V.) 
P: Planvorming 
Het college stemt, ter bevestiging dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in met 
bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘Aanvraag omgevingsvergunning voor rijhal Amersfoortseweg 
86 (Stal Kuwait B.V.)’ (bijlage 1). 
Zaaknummer: 1254636 

 
8. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief over de start van de gebiedsuitwerking Spoorkamp 1 

en 2 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief over de start van de gebiedsuitwerking Spoorkamp 1 en 
2 vast. 
Zaaknummer: 1243615 
 

9. Collegevoorstel Dienstverlenings- en Samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 
gemeente Amersfoort 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met de dienstverlenings- en de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 
met gemeente Amersfoort; 

2. mandateert het college van B&W van de gemeente Amersfoort voor het uitvoeren van de 
taken zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst ‘Beschermd Wonen gemeente 
Amersfoort en gemeente Nijkerk’ en de samenwerkingsovereenkomst ‘Verwerving zorg en 
transformatie zorglandschap sociaal domein regio Amersfoort’. 

Zaaknummer: 1256141 
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10. Collegevoorstel Evaluatie 11 pilots Sociaal Domein 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de evaluatieresultaten van 11 pilots in het Sociaal Domein;  
2. besluit de pilots Steady Base, Passend Onderwijs – Jeugdhulp en WMO-WLZ niet voort te 

zetten;  
3. besluit de volgende pilots binnen de bestaande begroting voort te zetten: Paashuis, Leun en 

Steun, Eigenplan, Jongeren in Beeld, Vroegsignalering en Stop drugs Nijkerk;  
4. besluit de pilots WelKOM huis en Welzijn op Recept op basis van de aangetoonde 

maatschappelijke effecten structureel door te zetten;  
5. besluit bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen: 

a. met de evaluatieresultaten ter kennisname aan de gemeenteraad;  
b. met het voorstel om de bij het beslispunt 4. Welzijn op Recept behorende incidentele 

financiële effecten van € 30.000,- in 2022 ten laste van de Algemene reserve te brengen 
en definitief financieel te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022;  

c. met het voorstel om de bij het beslispunt 4. WelKOM huis behorende incidentele 
financiële effecten van € 90.000,- in 2022 ten laste van de rijksmiddelen covid 19-
compensatie te brengen en definitief financieel te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 
2022; 

d. met het voorstel om het benodigde budget voor de bij beslispunt 4 behorende structurele 
financiële effecten van € 295.000,- vanaf 2023 integraal af te wegen bij de Voorjaarsnota 
2022. 

Zaaknummer: 1254437 
 
11. Collegevoorstel Dekkingsvoorstel wettelijke regeling studietoeslag 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stemt in met het raadsvoorstel Dekkingsvoorstel regeling studietoeslag en legt deze 
voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1252114 

 
12. Collegevoorstel Jaarverslag leerrecht 2020 - 2021 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt het jaarverslag leerrecht, schooljaar 2020 - 2021 vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het jaarverslag leerrecht, schooljaar 2020 - 2021 vast. 
Zaaknummer: 1237257 

 
 
Aldus vastgesteld op 11 maart 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 
 
 


