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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 30 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 Uitbreiding en renovatie kleedkamers VV Sparta 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid  Arbeidsmarkt 
Het college:  

1. verleent een subsidie van € 750.000 exclusief btw voor de uitbreiding van het 
club/kleedgebouw met 220 m2 en renovatie van de bestaande kleedkamers van 
voetbalvereniging Sparta;  

2. vraagt de raad om de investering van totaal € 750.000 via de begroting 2023 beschikbaar  
te stellen. De dekking van de afschrijving van € 22.000 vindt plaats via de stelpost sport. 

Zaaknummer: 1313564 
 
2. Collegevoorstel Uitbreiding recht van opstal SC Hoevelaken 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. besluit het recht van opstal van SC Hoevelaken uit te breiden met ca. 260 m2; 
2. publiceert dit besluit in het kader van het Didam-arrest. 
Zaaknummer: 184203 

 
3. Collegevoorstel Voorgenomen besluit programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college:  

1. neemt een voorgenomen besluit tot vaststelling van het Programma Huisvesting Onderwijs 
2023 en het Overzicht Huisvesting Onderwijs 2023;  

2. vraagt de raad om de benodigde middelen van € 7.129.000 via de begroting 2023 
beschikbaar te stellen. De dekking van rente en afschrijving vindt plaats via de stelpost IHP. 

Zaaknummer: 1310439 
(Wethouder Heutink-Wenderich heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen over dit punt) 

 
4. Collegevoorstel Ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening, Woonzorghoeve, Klaarwater 2, 

Hoevelaken’ en ontwerp-besluit hogere grenswaarden Klaarwater 2 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening, Woonzorghoeve, Klaarwater 2, 
Hoevelaken’, met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0189-0002; 

2. stemt in met het Beeldkwaliteitsplan Klaarwater 2 Hoevelaken, opgenomen in bijlage 1 van de 
plantoelichting; 

3. stemt in met het ontwerp-besluit hogere grenswaarden Klaarwater 2; 
4. legt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage; 
5. legt het beeldkwaliteitsplan ter inzage; 
6. legt het ontwerp-besluit hogere grenswaarden Klaarwater 2 ter inzage; 
7. informeert de gemeenteraad met behulp van de bijgevoegde brief. 
Zaaknummer: 1322632 
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5. Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg, Nijkerk 
ten behoeve van de bouw van 165 woningen en appartementen 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 
ten behoeve van de bouw van 165 woningen en appartementen, bijlage 1;  

2. stemt in met het ontwerpBeeldkwaliteitsplan Oude Barneveldseweg van 17 december 2021, 
bijlage 2; 

3. legt het ontwerpbestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 ter 
inzage als papieren versie alsook in elektronische vorm, vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0267.BP0176-0001;  

4. legt tevens het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage;  
5. besluit het voornemen uit te spreken om op grond van de Wet geluidhinder een hogere 

toelaatbare geluidsbelasting toe te staan van maximaal 63 dB in stedelijk gebied op de gevels 
van de nieuw te bouwen woningen in het plangebied als gevolg van wegverkeerslawaai;  

6. legt het bijbehorend ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ter inzage, bijlage 3;  

7. stelt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder vast indien er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen tegen dit 
ontwerpbesluit worden ingediend;  

8. stelt de brief aan omwonenden en initiatiefnemer inzake de terinzagelegging vast, bijlagen 4 
en 5;  

9. stelt de raadsinformatiebrief inzake de terinzagelegging vast, bijlage 6;  
10. stemt in met het persbericht over het woningbouwplan, bijlage 7. 
Zaaknummer: 1317086 
(Wethouder Rohen heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen over dit punt) 

 
6. Collegevoorstel Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2023 

P: HRM 
Het college stemt in met de arbeidsvoorwaardennota 2023 voor de ledenraadpleging Cao. 
Zaaknummer: 1303940 

 
 
Aldus vastgesteld op 6 september 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


