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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 7 februari 2023 
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. van Hoeve, loco-secretaris  
  
Afwezig : D.J. van Huizen 
 
 
1. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen J. van Putten (CU-SGP) inzake Kazerne 

Zeewolde 
P: Directie 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen ex artikel 33 van het 
Reglement van Orde van de Gemeenteraad van de heer J. van Putten over de mogelijke komst 
van een kazerne Zeewolde vast. 
Zaaknummer: 1379529 
 

2. Collegevoorstel Raadsvoorstel Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Nijkerk 2017, herziening Amersfoortseweg 53’ 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijze en de voorgestelde aanpassingen zoals 
opgenomen in de ‘Nota beantwoording zienswijze en planaanpassingen’;  

2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Amersfoortseweg 53’, 
met identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0179-0002, gewijzigd vast te stellen met 
inachtneming van de ‘Nota beantwoording zienswijze en planaanpassingen’;  

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
Zaaknummer: 1301640 

 
3. Collegevoorstel Vrijstelling van de parkeerplaatsverplichting Koperslager 19-21 

P: Vakspecialisten 
Het college verleent vrijstelling van de parkeerplaatsverplichting Koperslager 19-21. 
Zaaknummer: 1388931 

 
4. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief “Stand van zaken uitvoering Visie beheer openbare 

ruimte” 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de “Stand van zaken uitvoering Visie beheer 
openbare ruimte” vast. 
Zaaknummer: 1348520 

 
5. Collegevoorstel Regionale uitvoeringsplannen werk 2023 

P: Beleid Sociaal Domein 
Het college besluit:  

1. kennis te nemen van het Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekenden 
dienstverlening 2023 - 2026 arbeidsmarktregio Amersfoort en deze vast te stellen; 

2. kennis te nemen van de bijlage bij het Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en 
werkzoekenden dienstverlening 2023 - 2026 arbeidsmarktregio Amersfoort, te weten het 
Uitvoeringsplan Toekomstagenda Werkbedrijf 2023. 

Zaaknummer: 1377392 
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6. Collegevoorstel Intrekking Beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne Nijkerk 
2023 
P: Beleid Sociaal Domein 
Het college trekt per direct de Beleidsregels Regeling opvang ontheemden Oekraïne Nijkerk 
2023 in. 
Zaaknummer: 1391117 

 
7. Collegevoorstel Meerjareninvesteringsplan binnensport op basis van het rapport Analyse 

binnensportaccommodaties gemeente Nijkerk 
P: Adviseurs zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de raad voor:  

1. het rapport Analyse binnensportaccommodaties gemeente Nijkerk voor kennisgeving aan te 
nemen;  

2. te kiezen voor scenario 1B, inclusief buurtfunctie voor sporthal Strijland, waarbij de verdere 
uitwerking plaatsvindt binnen het project Gebiedsontwikkeling Paasbos;  

3. in 2023 een blaashal te realiseren in Nijkerk om het acute tekort aan ruimte voor verenigingen 
en onderwijs in de winterperiode op te vangen;  

4. te kiezen voor vervanging van sporthal De Slag en sportzaal Ridderspoor waarbij de 
spreiding en omvang van de locaties verder wordt uitgewerkt op basis van een nadere 
verkenning in 2023/2024;  

5. in 2023 incidenteel maximaal € 400.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve 
als investeringssubsidie voor de realisatie van een blaashal;  

6. in te stemmen met de fasering en de financiële uitwerking voor de vervanging van de vijf 
sporthallen/sportzalen zoals opgenomen in bijlage 1 door vanaf 2025 jaarlijks, dus cumulatief 
structureel, € 175.000 extra toe te voegen aan de stelpost binnensport en deze stelpost op te 
nemen in de Kadernota 2024;  

7. eind 2023 een integrale afweging te maken op basis van de uitkomsten van de 
geactualiseerde investeringsprogramma’s (binnensport, buitensport, onderwijshuisvesting en 
PMRI), waarbij eventuele wijzigingen worden doorgevoerd bij de Kadernota 2025. 

Zaaknummer: 1134529 
 
8. Collegevoorstel Deuverdenseweg 7 Paardenfokkerij 

P: Planvorming 
Het college: 

1. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan de 
functieverandering van het perceel Deuverdenseweg 7 te Nijkerk naar ‘Agrarisch – 
Paardenhouderij’ ten behoeve van een paardenfokkerij; 

2. verleent in principe en onder voorwaarden planologische medewerking aan de wijziging van 
het agrarisch bouwvlak op het perceel Deuverdenseweg 7 te Nijkerk; 

3. stelt de brief aan de initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1241761 

 
9. Collegevoorstel Woondeal Regio Foodvalley 2022 - 2030 

P: Teamnaam 
Het college:  

1. besluit tot het aangaan van de Woondeal Regio Foodvalley 2022 - 2030 met de 8 gemeenten 
in Regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk; 

2. besluit de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1388859 
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10. Collegevoorstel Prestatieafspraken 2023 - 2024 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met de Prestatieafspraken 2023-2024 tussen de gemeente, woningcorporaties en 
huurdersorganisaties; 

2. informeert de Raad na ondertekening door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief. De 
burgemeester: Machtigt wethouder drs. E. Heutink-Wenderich om namens burgemeester en 
wethouders van Nijkerk de Prestatieafspraken 2023-2024 te ondertekenen.  

Zaaknummer: 1378279 
 

11. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief onderzoek Inclusief Groep 
P: Beleid Sociaal Domein 
Het college stelt de raadsinformatiebrief vast inzake een onderzoek in 2023 naar de Inclusief 
Groep en verzendt deze brief naar de Raad 
Zaaknummer: 1377437 

 
 
Aldus vastgesteld op 15 februari 2023 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


