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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 23 augustus 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 : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen van P. Collignon (De lokale Partij) over 

de overlast van ganzen en ander gevogelte 
P: Operationeel beheer 
Het college: 

1. neemt kennis van de schriftelijke vragen die door De Lokale Partij zijn gesteld; 
2. stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement van Orde 

van de heer  P. Collignon namens de fractie van De Lokale Partij vast. 
Zaaknummer: 1285979 
(besluit college 15 juli 2022 door G.D. Renkema en D.J. van Huizen) 

 
2. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Uitvoeringsdruk in de Jeugdgezondheidszorg  

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raadsinformatiebrief “Uitvoeringsdruk in de Jeugdgezondheidszorg” vast. 
Zaaknummer: 1313115 
(besluit college 20 juli 2022 door G.D. Renkema, E Heutink-Wenderich en D.J. van Huizen) 

 
3. Collegevoorstel Voorbereiding tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GBLT 

P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van de achtergrondnotitie, het handvest en het ontwerp van de gewijzigde 
regeling; 

2. stelt de raad voor een zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de volgende inhoud: de gemeente stemt in met de 
wijziging van de GR, echter hecht er aan dat DVO's worden afgesloten met partners die een 
volledige toetreding nastreven en stelt voor dit in het handvest op te nemen. 

Zaaknummer: 1309632 
 
4. Collegevoorstel Woonwensenonderzoek senioren 

P: Vakspecialisten  
Het college: 

1. neemt kennis van het onderzoeksrapport Woonvoorkeuren senioren in de gemeente Nijkerk; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het onderzoeksrapport Woonvoorkeuren senioren in de 

gemeente Nijkerk vast; 
3. gebruikt de uitkomsten van het onderzoeksrapport Woonvoorkeuren senioren in de gemeente 

Nijkerk als input voor het beoordelen van nieuwbouwinitiatieven en de in ontwikkeling zijnde 
Visie Wonen, Welzijn & Zorg. 

Zaaknummer: 1229831 
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5. Collegevoorstel Stichting Veilig Thuis Jaarrekening 2021 en begroting 2023 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. neemt kennis van de jaarstukken 2021; 
2. stelt de subsidie voor 2021 definitief vast op € 145.435 en kent deze toe; 
3. neemt kennis van de begroting 2023 en stelt de voorlopige subsidie voor 2023 voorlopig vast 

op € 142.503. 
Zaaknummer: 1302315 

 
6. Collegevoorstel Procedure besluiten op bezwaarschriften 

P: Juridische zaken 
Het college stelt de procedure voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften vast. 
Zaaknummer: 1310333 

 
 
Aldus vastgesteld op 30 augustus 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


