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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 15 november 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 : - 
 
 

1. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief LTA toezeggingen 258, 547 en 582 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de lange termijn afspraken 258, 547 en 582 vast. 
Zaaknummer: 1334545 
(besluit college 8 november 2022) 

 
2. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen CDA werkdruk zorg 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de Raadsfractie CDA inzake werkdruk zorg, vast. 
Zaaknummer: 1348682 
 

3. Collegevoorstel Verordening Onroerend Zaakbelasting 2023 
P: Juridische zaken 
Het college stelt de raad voor de Verordening Onroerend Zaakbelasting 2023 vast te stellen 
overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel en -besluit. 
Zaaknummer: 1344690 

 
4. Collegevoorstel Tweede Bestuursrapportage 2022 

P: Financiën 
Het college: 

1. stelt de tweede Bestuursrapportage vast. 
2. stelt de raad voor: 

a. de 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 
b. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2022 

en 2023; 
c. de overschotten over de jaren 2022 en 2023 voorlopig te storten in de algemene reserve; 
d. kennis te nemen van de mutaties over de jaren 2024 t/m 2026; 
e. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de 

investeringen. 
Zaaknummer: 1349395 
 

5. Collegevoorstel Vaststelling veegplan, kernen en bedrijventerreinen bestemmingsplan 
Gemeente Nijkerk 2022 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor: 
1. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve 

aanpassingen, zoals opgenomen in de 'Nota beoordeling zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen Gemeente Nijkerk 2022, veegplan’, zie bijlage 1; 

2. het ontwerpbestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen Gemeente Nijkerk 2022, 
veegplan gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen 
in voornoemde nota onder punt 1, als papieren versie als ook in elektronische vorm, te 
vervatten in het GML-bestand NL.IMRO.0267.BP0182-0002, zie bijlage 2; 

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 
4. reclamanten per brief te informeren over het besluit van de raad, zie bijlage 4; 
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2. stemt in met bijgevoegde brief waarin reclamanten worden geïnformeerd over de vaststelling 
van het bestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen Gemeente Nijkerk 2022, veegplan, 
zie bijlage 3. 

Zaaknummer: 1195869 
 
 

6. Collegevoorstel Beleidsregels Wet Bibob Gemeente Nijkerk 2022 
P: Veiligheid 
Het college besluit: 

1. beleidsregels Wet Bibob Gemeente Nijkerk 2022 vast te stellen door de burgemeester en het 
college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 

2. bijlage 2 geheim te verklaren op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 
5.1, lid 2 onder i van de Wet open overheid; 

3. de raadsinformatiebrief vast te stellen en aan te bieden aan de raad. 
Zaaknummer: 1273755 
(besluit college 8 november 2022) 

 
 
7. Collegevoorstel Voorscholen uurtarief 2023 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de uurprijs-vergoeding vast voor 2023 voor de peuteropvang en de voorscholen 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). De gemeentelijke aanvulling wordt € 1.28 per uur. 
Zaaknummer: 1340615 

 
8. Collegevoorstel Indexering 2023 inkoop regionale jeugdhulp FoodValley 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. besluit de verhoudingen van 90% loonindexering en 10% prijsindexering te hanteren voor de 
berekening van de indexatie voor de inkoop regionale jeugdhulp voor het jaar 2023; 

2. besluit voor de loonindexering de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 
te gebruiken en voor de prijsindexering het Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie (PPC) te 
gebruiken. 

Zaaknummer: 1346038 
 

9. Collegevoorstel Raadsvoorstel Aanvullend investeringskrediet nieuwe gemeentehuis 
Nijkerk 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt het raadsvoorstel aanvullend investeringskrediet nieuwe gemeentehuis Nijkerk 
vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1311676 
 

 
 
Aldus vastgesteld op 22 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


