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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 6 december 2022 
Aanvang 13.30 uur 
 
Aanwezig 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : A.M.W. Rohen, C.J. Windhouwer, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
  
Afwezig : E. Heutink-Wenderich (wethouder) 
 
 
1. Collegevoorstel Vaststellen stembureaus verkiezingen provinciale staten en 

waterschappen op 15 maart 2023 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college stelt de stembureaus voor de verkiezingen voor de provinciale staten en 
waterschappen op 15 maart 2023 vast. 
Zaaknummer: 1356300 

 
2. Collegevoorstel Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2023 vast overeenkomstig de 
bepalingen in de Wet primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;  

2. stelt, onder voorbehoud van besluitvorming van de raad over de 2e bestuursrapportage 2022, 
€ 7.129.000 beschikbaar voor het programma 2023. De dekking voor rente en afschrijving is 
opgenomen in de begroting 2023-2026;  

3. vraagt de raad via de 1e bestuursrapportage 2023 de extra benodigde middelen voor het 
Programma 2023 van € 344.000 beschikbaar te stellen. De hieraan gekoppelde hogere rente 
en afschrijving van € 12.000 wordt gedekt door de stelpost IHP. 

Zaaknummer: 1310439 
(Wethouder Heutink-Wenderich heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming 
over dit punt) 

 
3. Collegevoorstel Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 9e wijziging 

Achterduyst 2’ 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het bijgevoegde ontwerp-wijzigingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, 9e wijziging 
Achterduyst 2, Nijkerk’, met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0164-0002;  

2. legt het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage;  
3. informeert via bijgevoegde brief de indiener van de op 26 februari 2021 ingediende zienswijze 

over besluitpunten 1 en 2. 
Zaaknummer: 1249603 

 
  



 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 6 december 2022 Pagina 2 

4. Collegevoorstel Bestemmingsplan herziening perceel Luxoolseweg 25 
P: Planvorming 
Het college: 

1. is voornemens planologische medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening 
voor het perceel Luxoolseweg 25. Het doel van deze herziening is om de herbouw van de 
woning op een andere locatie mogelijk te maken, het bestemmingsvlak wonen en het 
bouwvlak moeten hiervoor worden aangepast; 

2. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1336917 

 
5. Collegevoorstel Plan van Aanpak Ondermijning 2023 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. stelt het Plan van Aanpak Ondermijning 2023 vast;  
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het Plan van Aanpak Ondermijning 2023 vast. 
Zaaknummer: 1346162 

 
6. Collegevoorstel Uitbreiding Algemene Begraafplaats Nijkerkerveen 

P: Planvorming / Project- en procesbegeleiding 
Het college: 

1. gaat akkoord met het concept-definitief ontwerp voor de inrichting van uitbreiding van de 
algemene begraafplaats Nijkerkerveen en legt deze gedurende 6 weken ter inzage;  

2. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan de uitbreiding van 
de Algemene Begraafplaats in Nijkerkerveen, op basis van de procedure in artikel 2.12, lid 1, 
onder a, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Zaaknummer: 1352564 
 
 
Aldus vastgesteld op 13 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


