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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 29 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 loco-secretaris : C.D.H. van Hoeve 
  
Afwezig : D.J. van Huizen 
 
 
1. Collegevoorstel Standaard-Verwerkersovereenkomst BLNP 
 P: HRM 
 Het college stelt vast:  

1. de verwerkersovereenkomsten inzake de vier taakvelden BLNP, zoals bedoeld in artikel 28 lid 
3 van de AVG, aan te gaan; 

2. de modelovereenkomst inzake de detachering van medewerkers in BLNP verband vast te 
stellen en de gemeentesecretaris opdracht te geven de overeenkomsten met de 
medewerkers aan te gaan en te ondertekenen. 

Zaaknummer: 1356176 
 
2. Collegevoorstel tot wijzigen van de GR GBLT 

P: Juridische zaken 
Het college wijzigt de gemeenschappelijke regeling GBLT overeenkomstig bijgaand besluit. 
Zaaknummer: 1348549 

 
3. Collegevoorstel Plan van aanpak energiearmoede en afwijken van inkoopbeleid 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met:  
1.1 het plan van aanpak energiearmoede;  
1.2 het beschikbaar stellen van het benodigde budget van € 345.000; 
1.3. een budget van € 200.000 op een later tijdstip te bestemmen; 

2. legt geheimhouding op bijlage 1 ‘Plan van aanpak energiearmoede’ op grond van artikel 55 
Gemeentewet en artikel 5.1. lid c van de Wet open overheid: bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld; 

3. stemt in met het afwijken van het inkoopbeleid en aannemers werkzaam voor WSN de 
uitvoering van spoor 1 Fix-team uit het plan van aanpak te gunnen;stemt in met het afwijken 
van het inkoopbeleid en aannemers werkzaam voor WSN de uitvoering van spoor 1 Fix-team 
uit het plan van aanpak te gunnen; 

4. stelt de raadsinformatiebrief over de aanpak energiearmoede vast. 
Zaaknummer: 1258450 

 
 
Aldus vastgesteld op 6 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


