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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 4 oktober 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 Regionale Visie Publieke Gezondheid Gelderland Midden 2021-2025 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de herijkte Regionale Visie Publieke 
Gezondheid Gelderland-Midden 2021-2025 vast te stellen als lokale richtlijn voor gezondheid. 
Zaaknummer: 1328071 

 
2. Collegevoorstel Raadsvoorstel Contourennotitie voor het Regionaal Perspectief 

Landelijk Gebied (RPLG) 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 1. kennis te nemen van de Contourennotitie van het Regionaal 
Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley (RPLG); 2. geen wensen en bedenkingen in te brengen 
op de Contourennotitie van het RPLG. 

Zaaknummer: 1333899 
 
3. Collegevoorstel Herzien budget realisatie Oranjelaan en Hoefslag 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 1. Neemt kennis van de noodzaak tot extra budget voor de reconstructie van de 
Oranjelaan en Hoefslag.  
2. Stelt de raad voor middels de tweede bestuursrapportage 2022 een extra krediet van € 
280.000 beschikbaar te stellen vanwege de prijsstijgingen in de markt, en de kosten te dekken 
door: - een onttrekking aan de algemene reserve van € 220.000; - extra kosten van € 60.000 ten 
laste van de voorziening beheerplan wegen te brengen. 
3. Stelt de raad voor middels de tweede bestuursrapportage 2022 het PRMI budget van de 
bypass N301-Arkemheenweg beschikbaar te stellen voor de Oranjelaan en Hoefslag ter hoogte 
van € 300.000. 

Zaaknummer: 1187176 
 

4. Collegevoorstel Verordening Jeugdhulp Nijkerk 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 1. Stelt voor aan de raad de verordening Jeugdhulp Nijkerk 2023 vast te laten 
stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel en besluit. 2. Stelt het Financieel Besluit Verordening 
Jeugdhulp 2023 vast. 3. Geeft een schriftelijke reactie op het advies van de Sociaal Domeinraad 
via bijgevoegde brief en bijlage. 

Zaaknummer: 1230142 
 

5. RW Collegevoorstel Omgevingsvisie 
P: Operationeel Beheer 
Het college: 1. neemt kennis van het ontbreken van de beantwoording aan stichting ‘OLMO’ in de 
‘Nota beoordeling inspraakreacties Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040, ontwerp 
Milieueffectrapport en ontwerp Mobiliteitsvisie’;  
2. stemt in met beantwoording van de inspraakreactie aan stichting ‘OLMO’ conform addendum 
30 september, bijlage 1;  
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3. stemt in met het toevoegen van de voorgestelde wijzigingen aan de ontwerp omgevingsvisie 
en deze als omgevingsvisie gemeente Nijkerk 2040 voor te leggen aan de raad; 
 4. stuurt de raad een gewijzigd raadsvoorstel 2022-062. Conform bijlage 2 met daarin de 
wijzigingen geel gearceerd. 

Zaaknummer: 1275241 
 
6. Collegevoorstel Wijziging Algemene Inkoopvoorwaarden 

P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college: 1. neemt kennis van de gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden. 2. stelt de 
gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden vast 

Zaaknummer: 1314674 
 
7. Collegevoorstel Aanwijzingsbesluit DAEB voor uitvoering van een gemeentelijk 

energieloket door ValleiEnergie Advies en Projecten B.V.(VEAP) 2022-2026 
P: Vakspecialisten 
Het college: 1. stelt het Aanwijzingsbesluit DAEB VEAP 2022-2026 vast als kader voor de 
diensten die ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. (VEAP) uitvoert voor het Energieloket 2. 
stemt in met het publiceren van het Aanwijzingsbesluit DAEB VEAP 2022-2026 

Zaaknummer: 1318556 
 
 
Aldus vastgesteld op 11 oktober 2022 
 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


