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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 27 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 : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Schriftelijke vragen van de heer J. van Putten Bokkers van de fractie CU-

SGP over asielopvang op grond van artikel 33 RvO 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex. artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de heer J. van Putten van de fractie CU-SGP inzake asielopvang vast. 
Zaaknummer: 1335833 

 
2. Collegevoorstel Verlenging overeenkomsten hulpmiddelen 

P: Adviseurs dagelijks leven 
Het college gaat akkoord met verlenging van de regionale overeenkomsten hulpmiddelen voor 
een periode van twee jaar tot en met 31-12-2024. 
Zaaknummer: 1330495 

 
3. Collegevoorstel Horizontaal Toezicht (HT) met de belastingdienst 

P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van de nieuwe voorwaarden HT belastingdienst;  
2. stelt de fiscale strategie (cf. bijlage) vast en faciliteert in de interne beheersingsmaatregelen 

die voldoen aan de HT- eisen; 
3. machtigt de portfeuillehouder Financiën de overeenkomst met de BD te tekenen;  
4. beziet in Q1 2023 in samenhang met de rechtmatigheidsverantwoording welke aanvullende 

financiële middelen er nodig zijn om aan de formele vereisten te voldoen.  
Zaaknummer: 1332443 

 
4. Collegevoorstel Weldammerlaan 6 Functieverandering met extra woning 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt het wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 11e herziening Weldammerlaan 6’ vast;  
2. ziet af van het vaststellen van een exploitatieplan;  
3. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief. 
Zaaknummer: 1238073 

(Wethouder Heutink-Wenderich en wethouder Windhouwer hebben niet deelgenomen aan de 
beraadslagingen over dit punt) 

 
5. Collegevoorstel Toevoegen extra woning Hooglandseweg 5 

P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan het toevoegen 
van een extra woning op het perceel Hooglandseweg 5 te Nijkerkerveen, conform artikel 
22.6.1 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2; 

2. stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast 
Zaaknummer: 1175041 
 

6. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief planning beleidskader boerderijmolens 
P: Vakspecialisten  
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Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de planning van het beleidskader 
boerderijmolens vast.  
Zaaknummer: 1253013 

 
 
Aldus vastgesteld op 4 oktober 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


