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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 7 september 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 : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Raadsinformatiebrief Communicatie corona 

P: Communicatie en Bestuurssecretariaat 
Het college stelt de raadsinformatiebrief “Communicatie corona” d.d. 7 september 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Benoeming nieuw lid Sociaal Domein Raad 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college benoemt de heer B. de Vos als nieuw lid van de Sociaal Domein Raad tot 1 oktober 
2022. 
Zaaknummer: 1190401 

 
3. Collegevoorstel Advies aanwijzing lokale omroep 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raad voor het Commissariaat voor de Media te adviseren om de 5-jaarlijkse 
zendtijdtoewijzing voor de lokale omroep toe te wijzen aan de “Stichting Streekomroep voor de 
Noord West Veluwe”. 
Zaaknummer: 1173622 
 

4. Collegevoorstel NRD MER A28 Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college: 

1. start de m.e.r.-procedure door: 

• middels bijgevoegde Raadinformatiebrief de start van de m.e.r. bij de Raad te melden; 

• middels bijgevoegde brief de m.e.r. voor aan te melden bij de Commissie m.e.r.; 

• middels bijgevoegde openbare kennisgeving aan te kondigen dat de NRD ter inzage ligt; 

• de NRD gedurende 6 weken ter inzage te leggen, van 29 september a.s. tot 11 november 
a.s.; 

• de Commissie m.e.r. om advies te vragen over de NRD, inclusief de eventueel 
ingediende zienswijzen; 

• de bij het bestemmingsplan en omgevingsvergunning bestuursorganen en adviseur te 
raadplegen over de concept NRD; 

2. stemt in met bijgevoegde concept NDR MER duurzame opwek A28. 
Zaaknummer: 1196431 
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5. Collegevoorstel Subsidie-aanvraag Woningbouwimpuls voor het project Havenkom 
(Stadshaven Nijkerk) 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in met de conceptvisie Stadshaven Nijkerk (d.d. 24 augustus 2021); 
2. stemt in met het dekkingsvoorstel van het publieke tekort van € 10,758 miljoen voor de 

ontwikkeling van de Havenkom; 
3. stemt in met het indienen van de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls voor het project 

Havenkom middels bijgevoegde aanbiedingsbrief en bijbehorende vertrouwelijke bijlagen. 
Zaaknummer: 1185624 

 
 
Aldus vastgesteld op 14 september 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


