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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 20 september 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 Derde rapportage Sociaal Domein 
P: Sociaal Domein 
Het college: 

1. stelt de derde rapportage sociaal domein vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief vast. 
Zaaknummer: 1328593 
(besluit college 13 september 2022)  

 
2. Collegevoorstel Programmabegroting 2023-2026 

P: Financiën 
Het college: 

1. legt geheimhouding op ten aanzien van de bijlage bij de tussentijdse MeerjarenPrognose 
Grondbedrijf 2021, zoals bedoeld in artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet. 

2. stelt de raad voor: 
1. de Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; 
2. de kredieten voor de (vervangings-)investeringen voor de jaarschijf 2023 opgenomen in 

de tabel "investeringsprogramma 2023-2026 in de financiële begroting beschikbaar te 
stellen en ook de hiermee samenhangende reserveboekingen; 

3. de tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022, behorende bij de 
programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; 

4. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de 
tussentijdse MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 te bekrachtigen op grond van artikel 
25 lid 1 en 3 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid en 
te laten voortduren totdat alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld. 

Zaaknummer: 1328290 
 
3. Collegevoorstel Vaststelling Verordening nadeelcompensatie gemeente Nijkerk 2023 

P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Nijkerk 2023’ vast te stellen, waarbij de 
verordening in werking treedt vanaf de datum dat de Omgevingswet in werking treedt; 

2. de ‘Procedureverordening advisering planschade’ in te trekken op de datum bedoeld onder 1.  
Zaaknummer: 1311830 

 
4. Collegevoorstel Principebesluit Slichtenhorsterweg 24-24a 

P: Planvorming 
Het college: 

1. heeft het voornemen planologische medewerking te verlenen aan het verzoek tot: 
a. het realiseren van een nieuwe woning op het perceel Slichtenhorsterweg 24-24a; 
b. sloop – op hetzelfde perceel – van vijf voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, inclusief 

de bestaande ‘kleine woning’; 
2. stelt de volgende voorwaarden bij 1.a. en 1.b.: 

a. gebruikmaking van een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling planologisch 
mogelijk te maken;  
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b. de bebouwing overschrijdt de westgrens van het geldende bestemmingsvlak ‘Wonen’ 
niet; 

c. er wordt een compact erf gerealiseerd; 
d. de twee woonpercelen worden in de nieuwe situatie geconcentreerd rond een 

gezamenlijk erf; 
e. het erf houdt een landelijke uitstraling; 
f. in het plan wordt recht gedaan aan het beeldbepalende karakter van het bestaande 

boerderijgebouw (de bestaande woning Slichtenhorsterweg 24); 
g. er wordt op een verantwoorde manier omgegaan de bestaande karakteristieke 

bebouwing; 
h. er wordt één gedeelde ontsluitingsroute gerealiseerd. De route leidt naar het centrale deel 

van het (gedeelde) erf; 
i. er wordt voorzien in een goed plan voor de erfinrichting en de landschappelijke inpassing; 

3. gaat akkoord met bijgevoegde brief aan de initiatiefnemers. 
Zaaknummer: 1256091 

 
5. Collegevoorstel Ter inzage leggen bestemmingsplan Bentinck 

P: Planvorming 
Het college: 

1. legt ontwerp bestemmingsplan Bentinck ter inzage;  
2. legt het ontwerp Beelkwaliteitsplan Bentinck ter inzage; 
3. stelt de raadsinformatiebrief inzake de ter inzage van het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan aan de Raad vast. 
Zaaknummer: 1298464 

 
6. Collegevoorstel Amersfoortseweg 53 Toevoegen extra woning(en) onder 

functieveranderingsbeleid 
P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent planologische medewerking aan de legalisering van een bijgebouw en zwembad op 
het perceel Amersfoortseweg 53;  

2. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, herziening 
Amersfoortseweg 53’; 

3. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;  
4. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief;  
5. stelt de raadsinformatiebrief vast.  
Zaaknummer: 1301640 

 
7. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Korte termijn maatregelen restafval 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief met betrekking tot korte termijn maatregelen restafval 
vast. 
Zaaknummer: 1325540 

 
8. Collegevoorstel Consultatie actualisatie hondenbeleid 2022 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van Actualisatie hondenbeleid (werkversie 13 september 2022); 
2. stelt de consultatienotitie over het actualiseren van het hondenbeleid vast; 
3. legt de consultatienotitie en daarin geformuleerde vragen ter consultatie voor aan de 

gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1100648 
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9. Collegevoorstel Integrale Laadvisie 2030 (gewijzigd) 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met de gewijzigde Integrale Laadvisie 2030 (versie 20-9-22); 
2. stelt het raadsvoorstel inzake de gewijzigde Integrale Laadvisie 2030 (versie 20-9-22) vast en 

legt deze voor aan de gemeenteraad; 
3. stemt in met het memo inzake de beantwoording van commissievragen Laadvisie en legt 

deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1231507 

 
 
Aldus vastgesteld op 27 september 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 


