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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 20 december 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 : W.J. Groenendijk, loco-secretaris  
  
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris 
 
 
1. Collegevoorstel Aanbesteding ten behoeve van opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne 

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling 
Het college wijzigt beslispunt 7 van het collegebesluit van 11 oktober 2022 Collegevoorstel 
Ontwikkeling opvanglocatie Bloemendaalseweg ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne en 
besluit voor de aanschaf van chalets geen beroep te doen op de noodwet, maar de verkorte 
aanbestedingsprocedure te volgen. 
Zaaknummer: 1360240 
(besluit college 29 november 2022)  

 
2. Collegevoorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raad voor:  

1. kennis te nemen van de ontwerp-gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, inclusief de 
artikelsgewijze toelichting en hierbij geen zienswijze in te dienen; 

2. het algemeen bestuur Regio Foodvalley voor te stellen met toepassing van artikel 24a van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen een gemeenschappelijke adviescommissie (de 
Regiocommissie) in te stellen; 

3. kennis te nemen van het ontwerp-Instellingsbesluit Regiocommissie en hierbij geen wensen 
of bedenkingen in te dienen; 

4. het bestuur van Regio Foodvalley via bijgevoegde brief te informeren over dit raadsbesluit.  
Zaaknummer: 1357766 

 
3. Collegevoorstel Ontwikkelagenda 2023-2026 

P: Directie 
Het college: 

1. stelt de Ontwikkelagenda 2023 –2026 vast en legt deze ter kennisname voor aan de 
gemeenteraad; 

2. stelt de raad voor in te stemmen met het aanpassen van de begroting 2023-2026; 
3. stelt de raad voor om het begrotingstekort in 2023 op voorhand te dekken uit de algemene 

reserve. 
Zaaknummer: 1368065 

 
4. Collegevoorstel Beleidsregel Wmo 2022-1 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de Beleidsregel Wet maatschappelijke ondersteuning 2022-1 vast en trekt de 
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Nijkerk 2022 in. 
Zaaknummer: 1269924 
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5. Collegevoorstel Verlenen medewerking herbouw kleine woning Deuverdenseweg 9a 
Nijkerk op andere locatie 
P: Planvorming 
Het college: 

1. is in principe bereid medewerking te verlenen aan de herbouw van een kleine woning 
‘Deuverdenseweg 9a te Nijkerk op een andere locatie, namelijk de woonbestemming 
Deuverdenseweg 9 te Nijkerk;  

2. is voornemens om medewerking te verlenen met toepassing van de omgevingsvergunning 
buitenplanse afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o Wabo);  

3. stelt de brief aan initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1266984 

 
6. Collegevoorstel Perceel Prinsenweg 33 te Nijkerk 

P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent planologische medewerking aan de vergroting van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf – 
Landelijk’ van het perceel Prinsenweg 33, ten behoeve van de herbouw van een 
bedrijfswoning buiten het bestaande bestemmingsvlak conform de voorwaarden uit artikel 
35.16 van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2; 

2. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1302273 

 
7. Collegevoorstel Principeverzoek Amersfoortseweg 123 Toevoegen extra woning 

P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan het toevoegen 
van een extra woning op het perceel Amersfoortseweg 123 te Nijkerkerveen, conform het 
regionale functieveranderingsbeleid en de gemeentelijke systematiek uit het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2’;  

2. stelt de antwoordbrief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1251548 

 
8. Collegevoorstel Kaderbrief 2024 Regio de Vallei 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de kaderbrief Regio de Vallei begroting 2024;  
2. houdt bij de voorjaarsnota rekening met de aanpassingen uit de kaderbrief;  
3. dient geen wensen en bedenkingen in ten aanzien van de kaderbrief;  
4. informeert de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1361392 

 
9. Collegevoorstel Handhaving strategie kantoren energielabel C 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt de handhavingsstrategie kantoren label C vast; 
2. stelt de opdracht voor de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) om te handhaven vast. 
Zaaknummer: 1311996 

 
10. Collegevoorstel Didam proof uitgeven bedrijfskavels 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt het verkoopproces gronduitgifte bedrijfskavels vast; 
2. stelt de selectiecriteria voor het Didam-proof uitgeven van bedrijfskavels vast in de vorm van 

het Bedrijfsprofiel; 
3. mandateert de wethouder Economie tot uitvoering van dit besluit. 
Zaaknummer: 1347580 
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11. Collegevoorstel Afwijken inkoopbeleid en enkelvoudig onderhands aanbesteden 
individuele maatschappelijke begeleiding 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college wijkt af van het inkoopbeleid en besteedt de activiteiten op het gebied van 
(individuele) maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland enkelvoudig 
onderhands aan voor het jaar 2023. 
Zaaknummer: 1363533 

 
 
Aldus vastgesteld op 23 december 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


