
 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 13 december 2022 Pagina 1 

 
 
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 13 december 2022 
Aanvang 13.00 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 herontwikkeling hoek Spoorstraat/Molenweg te 

Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de herontwikkeling op de hoek 
Spoorstraat/Molenweg te Nijkerk vast. 
Zaaknummer: 184115 
(besluit college 29 november 2022)  

 
2. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief vluchtelingen Oekraïne 

P: Regie & Control  
Het college: 

1. stemt in met de raadsinformatiebrief waarin de toezeggingen, gedaan tijdens de 
raadsvergadering 20 oktober 2022 zijn toegelicht en nadere actuele informatie over actuele 
wordt verstrekt; 

2. informeert de raad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlage. 
Zaaknummer: 1366281 

 
3. Collegevoorstel Tarieven Wmo 2022-2023 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stelt de Raadsinformatiebrief tarieven Wmo 2022-2023 vast;  
2. stelt de gewijzigde indexatiemethode voor de tarieven maatwerkvoorzieningen Wmo met 

ingang van 1 januari 2023 vast. 
Zaaknummer: 1363546 

 
4. Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, 12e wijziging 

Spochthoornseweg 3 
P: Planvorming 
Het college:  

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017 12e wijziging 
Spochthoornseweg 3;  

2. legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage;  
3. informeert de initiatiefnemer via de bijgevoegde antwoordbrief. 
Zaaknummer: 1350902 
 

5. Collegevoorstel Aanbieden raadsinformatiebrief Woondeal Regio Foodvalley 
P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. stelt de begeleidende brief bij de raadsinformatiebrief Woondeal Regio Foodvalley vast; 
2. verstuurt de begeleidende brief, de raadsinformatiebrief en de bijlagen naar de raad. 
Zaaknummer: 1365106 
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6. Collegevoorstel Raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan woningbouw Oude 
Barneveldseweg, Nijkerk 2022’ 
P: Planvorming 
Het college:  

1. neemt kennis van de ‘Aanmeldnotitie m.e.r. Bestemmingsplan woningbouw Oude 
Barneveldseweg Nijkerk 2022’ van 29 november 2022 die als bijlage 6 is bijgevoegd en op 
basis van deze notitie te besluiten, overeenkomstig artikel 7.1 lid 4 Wet milieubeheer, dat ten 
behoeve van het bestemmingsplan er geen project-m.e.r.-(beoordelings)procedure behoeft te 
worden doorlopen en dat volstaan kan worden met de vormvrije m.e.r.-beoordeling; 

2. stelt de raad voor: 

• in te stemmen met de beoordeling en beantwoording van de zienswijzen en de 
voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de ‘Nota beoordeling zienswijzen 
bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022, zie bijlage 1; 

• het ‘bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022’ gewijzigd vast te 
stellen met inachtneming van de voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan 
genoemd onder punt 1, als papieren versie als ook in elektronische vorm, te vervatten in 
het GML-bestand NL.IMRO.0267.BP0176-0002, zie bijlage 2; 

• het Beeldkwaliteitsplan Oude Barneveldseweg van 17 december 2021 vast te stellen als 
welstandsnota in de zin van de Woningwet voor het gebied waarvoor het 
bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg Nijkerk 2022 geldt, bijlage 3; 

• af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 

• het besluit tot vaststelling van het ‘bestemmingsplan woningbouw Oude Barneveldseweg 
Nijkerk 2022’ elektronisch bekend te maken op de website officiëlebekendmakingen.nl 
(Staatscourant), in de Stad Nijkerk en op de gemeentelijke website; 

• reclamanten per brief informeren over uw besluit, zie bijlage 4; 
3. stelt de brief aan reclamanten vast waarin zij worden geïnformeerd over uw voorstel aan de 

gemeenteraad betreffende de beantwoording van hun zienswijze, zie bijlage 5. 
Zaaknummer: 1317086 
(Wethouder Rohen heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over dit 
punt) 

 
7. Collegevoorstel Toezegging Nota inbreidingslocatie 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in met het meenemen van de toezegging ten aanzien van de Nota Inbreidingslocaties 
in de uitwerking van de gemeentelijke visie op participatie, de participatieverordening voor 
ruimtelijke ontwikkelingen en het bindend adviesrecht;  

2. informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1364882 

 
8. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Bouwplan Kerkplein, parkeervraagstukken 

binnenstad Nijkerk 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 
Bouwplan Kerkplein en de opvolging van parkeervraagstukken in de binnenstad van Nijkerk. 
Zaaknummer: 1366417 
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9. Collegevoorstel Bekostigingswijze meerkosten corona jeugdhulpaanbieders FoodValley 
2022 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met de voorgestelde wijzigingen van Foodvalley betreffende de “Bekostigingswijze 
meerkosten corona jeugdhulp 2022 opgenomen in bijlage 1; 

2. stelt de uitvoering van deze bekostigingswijze meerkosten vanwege de coronamaatregelen 
vast, zoals beschreven in bijlagen 1 en 2, en draagt deze op aan het knooppunt 
jeugdhulpregio FoodValley. 

Zaaknummer: 1361417 
 
10. Collegevoorstel Ontwikkelingen jeugdbescherming en bekostiging pilot regionaal 

veiligheidsteam Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel per 2023 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college:  

1. neemt kennis van de memo ontwikkelingen jeugdbescherming en de start van de pilot 
regionaal veiligheidsteam Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel; 

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de ontwikkelingen jeugdbescherming en start pilot 
regionaal veiligheidsteam Jeugdlink Barneveld/Nijkerk/Scherpenzeel vast. 

Zaaknummer: 1324142 
 
11. Collegevoorstel Ontwerp-beleidskader “boerderijmolens” 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt het ontwerp-beleidskader boerderijmolens vast; 
2. legt het ontwerp-beleidskader ter inzage; 
3. stemt in met het organiseren van een inspraakavond met inwoners en betrokken 

maatschappelijke organisaties; 
4. stemt in met het organiseren van een raadsexcursie. 
Zaaknummer: 1253013 

 
12. Collegevoorstel Gewijzigd raadsvoorstel 'Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 

1a, Nijkerk' 
P: Planvorming 
Het college stelt het gewijzigd raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a, 
Nijkerk’ vast. 
Zaaknummer: 1239606 
(besluit college 14 december 2022) 

 
 
Aldus vastgesteld op 20 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de loco-secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer drs W.J. Groenendijk   de heer mr. drs. G.D. Renkema 


