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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 27 juni 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : A.M.W. Rohen, E. Heutink-Wenderich, C.J. Windhouwer, M. Broekman 
De secretaris : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris 
 
 
1. Collegevoorstel Stedenbouwkundig plan Doornsteeg fase 3 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het stedenbouwkundige plan Doornsteeg fase 3 als basis voor de 
uitwerking van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de overeenkomsten; 

2. kennis te nemen van de geoptimaliseerde proefverkaveling voor Doornsteeg fase 3.  
Zaaknummer: 1265374 
(besluit college 24 mei 2022) 
 

2. Collegevoorstel Verordening Jeugdhulp 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de concept Verordening Jeugdhulp onder voorbehoud van het advies van 
de Sociaal Domeinraad; 

2. neemt het initiatief om de raadsleden uit te nodigen voor een beeldvormende bijeenkomst via 
bijgevoegde uitnodiging; 

3. neemt het initiatief om de verordening ter consultatie voor te leggen aan de raadsleden via 
bijgevoegde consultatienotie en bijlagen. 

Zaaknummer: 1230142 
(besluit college 21 juni 2022) 

 
3. Collegevoorstel Meldpunt JOS 2021 

P: Veiligheid 
Het college informeert de Gemeenteraad over het Meldpunt JOS met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1256419 

 
4. Collegevoorstel Mandaatbesluit voor recesperiode 

P: Juridische zaken 
Het college stelt het Mandaatbesluit voor recesperiodes van het college van burgemeester en 
wethouders van Nijkerk vast. 
Zaaknummer: 1302465  
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5. Collegevoorstel Raadsvoorstel Startbesluit 'Toepassing coördinatieregeling ten behoeve 
van de verplaatsing van een agrarische paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te 
Hoevelaken' 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor toepassing te geven aan de ‘Gemeentelijke coördinatieregeling’ ex artikel 
3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan ‘Verplaatsing 
agrarische paardenhouderij naar Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken' en de bijbehorende 
omgevingsvergunningen;  

2. stelt de brief aan initiatiefnemer Provincie Gelderland en Geldersch Landschap & Kasteelen 
vast, waarin het college aangeeft dat zij de raad voorstelt tot het toepassen van de 
coördinatieregeling.  

Zaaknummer: 1284016 
 
 
Aldus vastgesteld op 5 juli 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


