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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 5 juli 2022 
Aanvang 08.30 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : M. Broekman, wethouder 
De wethouders : A.M.W. Rohen, E. Heutink-Wenderich, C.J. Windhouwer 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig        : G.D. Renkema, burgemeester 
 
 
1. Collegevoorstel Projectaanpak, strategie en financiële kaders Stadshaven Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in met de projectaanpak Stadshaven Nijkerk; 
2. besluit geheimhouding op te leggen ten aanzien van de notitie “Strategie en aanpak 

Stadshaven Nijkerk” en de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk, zoals bedoeld in artikelen 25 
en 55 van de Gemeentewet; 

Het college besluit de raad beslispunten 3 t/m 6 voor te stellen: 
3. in te stemmen met de notitie “Strategie en aanpak Stadshaven Nijkerk” (geheime bijlage); 
4. vast te stellen de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk met een voorzien negatief resultaat van  

€ 2,94 miljoen op netto contante waarde (geheime bijlage); 
5. in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen en reservemutaties: 

a) het treffen van een verliesvoorziening van € 2,94 miljoen ten laste van de Reserve 
Bouwgrondexploitatie. Dit bedrag is gelijk aan de voorziene netto contante waarde 
per 1 januari 2022;  

b) het laten vrijvallen van de reservering van € 1,0 miljoen als dekking voor het publieke 
tekort op de ontwikkeling van de Stadshaven ten gunste van de Reserve 
Bouwgrondexploitatie; 

c) het laten vrijvallen van het investeringskrediet van € 2,227 miljoen voor de inrichting 
van het plein van de Havenkom en omgeving van de Havenkom/Koetsendijk alsmede 
het investeringskrediet van € 120.000 voor rioolwerkzaamheden in het gebied. Als 
gevolg hiervan ontstaat (per saldo) € 1,42 miljoen financiële ruimte binnen de 
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen en begrotingsruimte van € 50.670 per jaar; 

d) het overhevelen van € 1,42 miljoen vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 
naar de Reserve Bouwgrondexploitatie; 

e) het laten vrijvallen van de voorbereidingskredieten ten aanzien van Stadshaven 
Nijkerk voor zover deze per 1 januari 2022 nog niet zijn besteed. Dit betreft een 
bedrag van afgerond  € 39.000 ten gunste van de Algemene Reserve en afgerond € 
38.000 ten gunste van de Reserve Bouwgrondexploitatie; 

6. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de notitie “Strategie en 
aanpak Stadshaven Nijkerk” en de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk te bekrachtigen, zoals 
bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat de 
grondexploitatie Stadshaven Nijkerk is afgesloten. 

Zaaknummer: 1251938 
(aangepast besluit college 17 mei 2022) 

 
  



 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 juli 2022 Pagina 2 

2. Collegevoorstel Aanwijzing 2e locosecretaris 
P: Directie 
Het college: 

1. besluit de bestaande aanwijzing van Erwin Donga als 2e loco secretaris in te trekken;  
2. bevestigt dat Chris van Hoeve 1e loco secretaris is; 
3. wijst Wilco Groenendijk aan als 2e loco secretaris;  
4. besluit de rangorde van de 2 loco secretarissen ook van toepassing te verklaren op de 

vervanging van de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van algemeen directeur. 
Zaaknummer: 1303653 

 
3. Collegevoorstel Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen 

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de opvang Oekraïense vluchtelingen vast. 
Zaaknummer: 1294101 

 
4. Collegevoorstel Wijzigingsverordening op de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raad voor om de Wijzigingsverordening op de Verordening 
lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen. 
Zaaknummer: 1281299 

 
5. Raadsinformatiebrief Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort 
vast. 
Zaaknummer: 1304001 

 
6. Collegevoorstel Ontwikkelagenda 2023-2026 

P: Directie  
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de Ontwikkelagenda 2023-2026 vast. 
Zaaknummer: 1305044 

 
7. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Meicirculaire 

P: Financiën  
Het college: 

1. neemt kennis van de uitkomsten van de Meicirculaire 2022; 
2. stelt de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire vast. 
Zaaknummer: 1305500 

 
8. Collegevoorstel Notitie beleidsuitgangspunten grond(uitgifte)beleid 

P: Planvorming 
Het college stelt de bijgevoegde notitie Bouwstenen voor een Didam-proof grond(uitgifte)beleid 
vast. 
Zaaknummer: 1285088 

 
9. Collegevoorstel Heroverweging besluit van 22 februari 2022 op twee kleine onderdelen ten 

behoeve van Huize Hoevelaken, Westerdorpsstraat 97 te Hoevelaken 
P: Planvorming 
Het college verleent medewerking aan:  

1. de wijziging van een bestaande parkeerplaats in lijn met de historische tuinaanleg met dien 
verstande dat er maximaal zes parkeerplaatsen mogen worden aangelegd en; 

2. de aanleg van een kleine, lage tuinmuur ter hoogte van een al eerder toegezegd 
tuinpaviljoen; 

beide op het terrein van Huize Hoevelaken, Westerdorpsstraat 68 te Hoevelaken. 
Zaaknummer: 1304121 
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10. Collegevoorstel Woningbouwmonitor 2021 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de Woningbouwmonitor 2021 vast. 
Zaaknummer: 1301947 

 
11. Collegevoorstel Gemeentelijk Nationaal Programma Onderwijs-pakket 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt het gemeentelijk Nationaal Programma Onderwijs-pakket 2022-2023 vast; 
2. stelt de 'Subsidieregels Nationaal Programma Onderwijs gemeente Nijkerk 2022-2025' vast; 
3. besluit de portefeuillehouder te mandateren om namens het college de toekenning voor een 

vervolgtranche uit te voeren; 
4. stelt de raadsinformatiebrief 'NPO-pakket gemeente Nijkerk' vast. 
Zaaknummer: 1294224 
(Wethouder Heutink-Wenderich heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen over dit punt)  

 
12. Collegevoorstel Verlengen Overeenkomst regionale samenwerking Jeugdhulp FoodValley 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college besluit de overeenkomst Regionale samenwerking Jeugdhulp 2017-2020, inclusief 
kleine wijzigingen, te verlengen tot en met 31 december 2023 en daarmee ook de bijbehorende 
documenten Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit en regionale samenwerking Jeugdhulp en 
Convenant Knooppunt Jeugdhulp en de omgang met persoonsgegevens.  
Zaaknummer: 1299047 

 
13. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Jaarrapportage 2021 – 2022 Uitvoeringsprogramma 

Nijkerk Energieneutraal 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de jaarrapportage 2021-2022 
Uitvoeringsprogramma Nijkerk Energieneutraal vast. 
Zaaknummer: 1304468 

 
14. Collegevoorstel Inventarisatie wensen/meningen over kleine windmolens in het 

buitengebied 
P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. neemt kennis van de inventarisatie wensen/meningen over kleine windmolens in het 
buitengebied; 

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de wensen/meningen over kleine windmolens in het 
buitengebied vast.  

Zaaknummer: 1253013 
 
15. Collegevoorstel Concept Definitief Ontwerp herinrichting wijken Rensselaer en 

Campenbuurt te Nijkerk 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt de concept definitieve ontwerpen herinrichting wijken Rensselaer en Campenbuurt te 
Nijkerk vast en legt deze gedurende de periode van 11 juli t/m 31 augustus 2022 ter inzage; 

2. stemt in met de beantwoording van de reacties van de aanwonenden; 
3. wijst beide wijken aan als afkoppelgebied voor het afkoppelen van hemelwater; 
4. de omwonenden worden op de hoogte gebracht van uw besluit door een bewonersbrief, de 

website en een publicatie in de krant. 
Zaaknummer: 110785 
(Wethouder Broekman heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen over dit punt)  
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16. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Mijlpalenplan 2e kwartaal 2022 
P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling 
Het college: 

1. neemt kennis van de raadsinformatiebrief betreffende het Mijlpalenplan 2e kwartaal 2022; 
2. besluit om voortaan de reguliere P&C-producten te gebruiken voor de toelichting van en 

verantwoording over de organisatie doorontwikkeling; 
3. stelt de raadsinformatiebrief vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1302978 

 
17. Collegevoorstel Aanbieden Raadsinformatiebrief Economische Monitor gemeente Nijkerk 

2022 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake Economische Monitor gemeente Nijkerk 2022 
vast. 
Zaaknummer: 1306074 

 
18. Collegevoorstel Mandaat ondertekenen Intentieverklaring Betaalbaar Wonen 

P: Vakspecialisten 
De burgemeester mandateert wethouder Broekman-Van der Pers om de Intentieverklaring 
Betaalbaar Wonen namens de gemeente te ondertekenen tijdens het bestuurlijk overleg van 6 
juli a.s. 
Zaaknummer: 1302871 

 
 
Aldus vastgesteld op 15 juli 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


