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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 12 april 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 : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Vaststelling 2e veegplan Buitengebied 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor:  
1.1. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve 

aanpassingen, zoals opgenomen in de ‘Nota beoordeling zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2’;  

1.2. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2 gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen in voornoemde nota onder 
punt 1;  

1.3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;  
1.4. reclamanten per brief te informeren over het besluit van de raad; 

2. stemt in met bijgevoegde brief waarin reclamanten worden geïnformeerd over de vaststelling 
van het bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2. 

 Zaaknummer: 88061 
 (besluit college 5 april 2022) 
 
2. Collegevoorstel Jaarrekening 2021 RFV en begroting RFV 2023-2026 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raad voor: 

1. kennis te nemen van de jaarrekening en jaarstukken 2021 Regio Foodvalley; 
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley; 
3. de bijdrage voor Nijkerk aan de strategische agenda, regiokantoor en mobiliteitsfonds 

conform tabel 3.5 vast te stellen (€372.137) en deze bijdrage in de Voorjaarsnota 2023 te 
verwerken; 

4. geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Regio Foodvalley ten aanzien 
van de aangeboden begroting 2023-2026 Regio Foodvalley. 

Zaaknummer: 1274358 
 
3. Collegevoorstel GBLT: Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022, Kadernotitie 2023, 

Begroting 2023 
P: Financiën 
Het college:  

1. neemt kennis van de jaarrekening 2021, de wijziging van de begroting 2022 en de 
kadernotitie 2023 en de begroting 2023 van GBLT; 

2. stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022, de 
kadernotitie 2023 en van de begroting 2023 en stelt de raad voor geen wensen of 
bedenkingen cq. zienswijze in te dienen; 

3. stelt de raad voor, de budgettaire consequenties in successievelijk de Bestuursrapportage 
2022 (ad € 25.000 positief) en de voorjaarsnota 2023 (ad € 5.000 positief) te verwerken. 

Zaaknummer: 1254343 
 



 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 12 april 2022 Pagina 2 

4. Collegevoorstel OddV Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en eerste 
begrotingswijziging 2022 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. neemt kennis van de Jaarrekening 2021 en biedt deze aan de Raad aan ter kennisname; 
2. neemt kennis van de programmabegroting 2023-2026 en biedt deze aan de Raad aan ter 

kennisname; 
3. stelt de gemeenteraad voor extra bedrag van € 26.347 inclusief dekking uit provinciale 

subsidie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid in de Voorjaarsnota Nijkerk op te nemen als 
gevolg van de programmabegroting 2023-2026; 

4. neemt kennis van de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV en biedt deze aan de 
Raad aan ter kennisname; 

5. stelt de Raad voor geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten 
aanzien van de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022. 

Zaaknummer: 1269194 
 
5. Collegevoorstel Voorlopige jaarstukken 2021 

P: Financiën 
Het college: 

1. stelt de voorlopige jaarstukken 2021 vast; 
2. biedt de voorlopige jaarstukken 2021 en bijgaand behandelvoorstel aan de raad aan. 
Zaaknummer: 1267205 

 
6. Collegevoorstel Ontwerpbegroting Valleihopper 2023-2026 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raad voor: 

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO Valleihopper; 
2. het budgettaire verschil van €10.000 tussen de kadernota 2023-2026 en de ontwerpbegroting 

voor de uitvoering van de BVO Valleihopper te verwerken bij de Voorjaarsnota van de 
begroting 2023 van de gemeente Nijkerk; 

3. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023-2026 van de BVO 
de Valleihopper; 

4. Het bestuur van de Valleihopper via bijgevoegde brief daarover te informeren. 
Zaaknummer: 1270108 

 
7. Collegevoorstel Voortgang Regionaal actieplan "Arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) 

voor iedereen" 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de raadsinformatiebrief over het regionaal actieplan "Arbeidsmarktregio 
Amersfoort werk(t) voor iedereen" vast. 
Zaaknummer: 1094889 

 
 
Aldus vastgesteld op 19 april 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


