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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 14 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. 13 september 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Woningbouw Van Dijkhuizenstraat ongenummerd naast 8, Nijkerkerveen 

P: Planvorming 
Het college: 

1. legt ontwerpbestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd - Nijkerkerveen ter inzage; 
2. informeert omwonenden middels bijgevoegde brief; 
3. informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde brief; 
4. stelt de raad voor, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging 

van het ontwerpbestemmingsplan: 

• het ontwerp bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd (nabij 8) te 
Nijkerkerveen vast te stellen; 

5. stemt in met het aanbieden van de overeenkomst aan de aanvrager waarin o.a. het verhalen 
van planschade en het innen van leges zijn geregeld. 

Zaaknummer: 180750 
 

3. Collegevoorstel Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 
P: Juridische zaken 
Het college stelt de raad voor de Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2021 vast te stellen 
conform bijgaand raadsvoorstel en -besluit. 
Zaaknummer: 1115508 
 

4. Collegevoorstel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stelt de raad voor de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022 en 
de bijbehorende memo vast te stellen; 

2. neemt kennis van de concept Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Nijkerk 2022. 
Zaaknummer: 1095615 

 
5. Collegevoorstel Stedenbouwkundige Visie Havenkom fase 1a 

 P: Proces- en projectbegeleiding 
 Het college stelt de raad voor de Stedenbouwkundige Visie fase 1a Havenkom vast te stellen. 
Zaaknummer: 1135454 
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6. Collegevoorstel Raadsvoorstel Ontwikkelbeeld regio Amersfoort (fase 2) 
P: Proces- en projectbegeleiding 

Het college stelt de raad voor: 
1. het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (pijlers, strategie en agendering uitwerking) 

vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en 
provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en 
leefbaarheid; 

2. dit Ontwikkelbeeld door te vertalen in het eigen lokale omgevingsbeleid; 
3. het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld met partners op te 

pakken en daarbij aandacht te besteden aan prioritering, integraliteit, planning, financiële 
dekking en inhoud, en de raad hierover te informeren en waar nodig in het najaar van 2022 
aanvullende voorstellen voor te leggen. 

Zaaknummer: 1192869 
 
7. Collegevoorstel Aangepast BKP BGB 

P: Planvorming 
Het college:  

1. stelt het gewijzigde Beeldkwaliteitsplan Bebouwing Buitengebied gemeente Nijkerk vast; 
2. stelt een gewijzigd raadsbesluit nummer 2021-040 vast. 
Zaaknummer: 94477 

 
8. Collegevoorstel Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vast en biedt deze ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad aan; 

2. stelt de memo Stand van zaken geclusterde huisvesting arbeidsmigranten Spoorkamp II vast 
en biedt deze ter informatie aan de gemeenteraad aan. 

Zaaknummer: 1170727 
 
9. Collegevoorstel Verordening differentiatie woningbouw Nijkerk 

P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. stemt in met de Verordening differentiatie woningbouw Nijkerk en legt deze ter besluitvorming 
voor aan de gemeenteraad; 

2. verzoekt de gemeenteraad tot het instellen van de Bestemmingsreserve ter stimulering van 
sociale woningbouw. 

Zaaknummer: 1156555 
 
10. Collegevoorstel Verordening doelgroepen woningbouw Nijkerk 

P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. stemt in met de Verordening Doelgroepen Woningbouw Nijkerk en legt deze ter 
besluitvorming voor aan de gemeenteraad; 

2. stemt in met de Toelichting op het behouden van sociale en middeldure koopwoningen voor 
de doelgroep en legt deze ter kennisname voor aan de gemeenteraad. 

Zaaknummer: 1156478 
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11. Collegevoorstel Beleid begraafplaatsen 
P: Vakspecialisten 

Het college: 
1. stelt het beleidsplan “Gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021 – 2026” vast en stemt in 

met de daarin genoemde kernfactoren en maatregelen; 
2. stelt het raadsvoorstel over het beleidsplan “Gemeentelijke begraafplaatsen 2021 – 2026” 

vast, en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad; 
3. stelt het persbericht vast. 
Zaaknummer: 1080162 

 
12. Collegevoorstel Verordening beheer begraafplaatsen Nijkerk 

P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. a.   stemt in met de “Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021”; 
b. stelt het raadsvoorstel vast, en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad; 

2. neemt kennis van de concept “Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Nijkerk 2021”. 
Zaaknummer: 1186396 

 
13. Collegevoorstel Verhuur sportparken aan sportverenigingen 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid 
Het college gaat akkoord met de verhuur van haar sportparken aan de sportverenigingen die 
momenteel al gebruik maken van deze accommodaties. 
Zaaknummer: 1189044 

 
14. Collegevoorstel BIZ centrum Hoevelaken 2022-2026 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 
1. stemt in met het door de ondernemers opgestelde plan voor een bedrijveninvesteringszone 

Centrum Hoevelaken; 
2. stelt de raad voor de Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Hoevelaken 2022-2026 

vast te stellen; 
3. neemt kennis van de concept uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting 

centrum Hoevelaken; 
4. machtigt de portefeuillehouder economische zaken om namens het college te besluiten tot 

het aangaan van de in besluitpunt 3 bedoelde overeenkomst. 
Zaaknummer: 1187161 

 
15. Collegevoorstel Aanbesteding inhuur/detachering & payrolling ISNV 

P: HRM 
Het college besluit: 

1. als gemeente Nijkerk deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor de 
dienstverlening uitzenden, detacheren en payroll; 

2. gemeente Ermelo aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de Europese 
aanbestedingsprocedure; 

3. akkoord te gaan met de inkoopstrategie; 
4. dat na positief advies van de ondernemingsraad dit collegevoorstel definitief is vastgesteld; 
5. de inkoopcoördinator van de ISNV te machtigen om de voorlopige gunnings- en afwijsbrieven 

op te stellen, te ondertekenen en te verzenden nadat uw college akkoord is gegaan met het 
resultaat van de aanbesteding; 

6. de ondertekening van de Raamovereenkomsten te mandateren aan mevrouw drs. Th. A. J. 
Burmanje Burgemeester van de gemeente Ermelo. 

Zaaknummer: 1197919 
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16. Collegevoorstel afwijking inkoopbeleid software verkiezingen 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college stemt in met het afwijken van het inkoopbeleid en het 5-jarig contract met Procura 1 
op 1 te gunnen. 
Zaaknummer: 1176039 

 
 
Aldus vastgesteld op 21 september 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


