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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 31 augustus 2021 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Raadsinformatiebrief Communicatie corona 

P: Communicatie en Bestuurssecretariaat 
Het college stelt de raadsinformatiebrief “Communicatie corona” d.d. 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 
augustus, 17 augustus, 23 augustus en 30 augustus 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Definitief ontwerp herinrichting Stoutenburgerlaan te Hoevelaken 

P: Proces-en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het eindverslag definitief ontwerp herinrichting Stoutenburgerlaan te Hoevelaken vast op 
basis van artikel 5 van de gemeentelijke inspraakverordening;  

2. stelt de indieners van de zienswijzenschriftelijk in kennis van het eindverslag; 
3. stemt in met het definitief ontwerp herinrichting Stoutenburgerlaan te Hoevelaken, zoals deze 

ter inzage heeft gelegen en nu voorzien van één kleine wijziging, inclusief het eindverslag. 
Zaaknummer: 1117701 

 
3. Collegevoorstel Voorgenomen besluit programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college:    

1. stelt het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2022 vast overeenkomstig de 
bepalingen in de Wet primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede de 
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; 

2. vraagt de raad om de benodigde middelen van € 2.298.000 via de begroting 2022 
beschikbaar te stellen. De dekking van rente en afschrijving vindt plaats via de stelpost IHP. 

Zaaknummer: 1176645 
 
4. Collegevoorstel Compensatie eigen bijdrage van ouders zonder kinderopvangtoeslag in 

coronatijd tranche 2 
P: Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stemt in met de volgende werkwijze voor de 2e tranche corona-compensatie van de 
ouderbijdrage VVE en peuteropvang: 
a. compensatie voor niet kinderopvangtoeslag (KOT) ouders; 
b. compensatie voor de door deze ouders betaalde eigen bijdrage;  
c. betreffende de maanden december 2020 en januari 2021; 
d. uitbetaling aan de zes afzonderlijke peuteropvang-organisaties, die de kosten van de 

eigen bijdrage met de ouders verrekenen; 
2. stemt in met de dekking van de kosten voor de compensatie van de eigen bijdrage à  

€ 3.343,86, uit de daarvoor door het Rijk extra beschikte middelen. 
Zaaknummer: 1163234 
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5. Collegevoorstel Advisering burgerinitiatief Urban sports 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stemt in met de afhandeling van het burgerinitiatief ‘Urban sports’ zoals voorgesteld 
door de raad. 
Zaaknummer: 1168087 

 
6. Collegevoorstel Standpunt college op raadsvoorstel Rekenkameronderzoek 

schuldhulpverlening Nijkerk 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stemt in met de voorstellen van de raad zoals opgenomen in het raadsvoorstel 
Rekenkameronderzoek schuldhulpverlening Nijkerk. 
Zaaknummer: 1184014 

 
7. Collegevoorstel Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025 

P: HRM 
Het college stemt in met het bereikte onderhandelingsakkoord Cao 'Sociale Werkvoorziening'. 
Zaaknummer: 1192462 

 
8. Collegevoorstel Raadsconsultatie nieuwe gemeentehuis 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raadsconsultatiebrief en de daarbij behorende bijlages inzake het voorlopig 
ontwerp gemeentehuis vast. 
Zaaknummer: 1192873 

 
 
Aldus vastgesteld op 7 september 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


