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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 18 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 Ontwikkeling opvanglocatie Bloemendaalseweg ten behoeve van 

vluchtelingen uit Oekraïne 
P: Regie & Control 
Het college: 

1. besluit om planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van opvang voor 
vluchtelingen uit Oekraïne op het terrein aan de Bloemendaalseweg te Nijkerk; 

2. geeft een gedoogbeschikking af voor het ontwikkelen en gebruiken van het genoemde terrein 
en voor het plaatsen van maximaal 56 chalets voor de duur van 24 maanden; 

3. informeert de gemeenteraad via de bijgevoegde Raadsinformatiebrief en verzoekt de raad om 
eventuele bezwaren over de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de WABO 
procedure binnen twee weken kenbaar te maken; 

4. stelt de termijn van de opvang vast op twee jaar en neemt in het tweede jaar (2024) een 
nieuw besluit in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot de urgentie voor deze en 
andere doelgroepen op dat moment; 

5. besluit met betrekking tot de financiën: 
a. voor de transitiekosten (éénmalige investeringen): de kosten te declareren bij het Rijk; 
b. voor de exploitatiekosten als uitgangspunt te nemen de normbedragen die het Rijk 

beschikbaar stelt; 
c. informeert de gemeenteraad over de voorgestelde investeringen via de bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief en geeft de raad de gelegenheid zijn eventuele wensen en 
bedenkingen binnen twee weken kenbaar te maken; 

d. de gevolgen voor de begroting (inclusief het instellen van een bestemmingsreserve 
Oekraïne) mee te nemen in de tweede berap 2022; 

6. besluit om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de locaties Bad Hulckesteijn te 
Nijkerk en De Hilt te Hoevelaken gefaseerd te beëindigen zodra het terrein 
Bloemendaalseweg in gebruik kan worden genomen; 

7. besluit om in navolging van de door het Rijk ingevoerde noodwet en de consequenties voor 
het realiseren van vluchtelingenopvang, af te wijken van de Aanbestedingswet en het lokale 
inkoopbeleid. Het betreft "dwingende spoed" art. 232 lid 1 sub C noodwet. 

Zaaknummer: 1339666 
(besluit college 11 oktober 2022) 

 
2. Collegevoorstel Vierde Rapportage Sociaal Domein 

P: Sociaal Domein 
Het college: 

1. stelt de vierde rapportage sociaal domein vast;  
2. stelt de Raadsinformatiebrief vast. 
Zaaknummer: 1344225 
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3. Collegevoorstel Septembercirculaire 2022 
P: Financiën 
Het college: 

1. neemt kennis van de uitkomsten van de Septembercirculaire 2022; 
2. stemt in met het meenemen van de loonprijsontwikkeling 2023 in het resultaat over de jaren 

2023 tot en met 2026; 
3. stelt de raadsinformatiebrief over de Septembercirculaire vast. 
Zaaknummer: 1342161 

 
4. Collegevoorstel Ter inzage leggen Ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Kerkstraat 18 (nabij) 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Kerkstraat 18 nabij’ en het 
daarbijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Nieuwe Kerkstraat 18 nabij’; 

2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;  
3. legt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage; 
4. stelt de raadsinformatiebrief vast;  
5. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief. 
Zaaknummer: 1331823 

 
5. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief stand van zaken herijking minimabeleid 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken herijking minimabeleid vast. 
Zaaknummer: 1336591 

 
6. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen PRO21 over armoede 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen over armoede van mevrouw A. van 
de Beek (PRO21) vast. 
Zaaknummer: 1338996 

 
7. Collegevoorstel Beantwoording raadsvragen energie-intensieve MKB 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Van Hussel van de 
VVD over het mogelijk ondersteunen van het energie-intensieve Midden- en kleinbedrijf vast. 
Zaaknummer: 1340257 

 
 
Aldus vastgesteld op 1 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


