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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 5 oktober 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. 27 september en 4 oktober 
2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 
 

2. Collegevoorstel Omruilen supermarktmeters aan Molenplein 15 te Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college:  

1. verleent medewerking aan het wijzigen van de functieaanduiding ‘Supermarkt’ ter hoogte van 
Molenplein 15 te Nijkerk ten behoeve van het omruilen van m2 vloeroppervlakte voor de ter 
plaatse gevestigde supermarkt door het voeren van de uitgebreide procedure op grond van 
artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

2. stelt de brief aan de heer R. Klarenbeek, van Brandt Bedrijfshuisvesting B.V. vast. 
Zaaknummer: 1182908 

 
3. Collegevoorstel Inkoop Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke opvang 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college besluit: 

1. de inkoop jeugd en Wmo 2023 in de regio Amersfoort op te delen in drie percelen, te weten: 

• specialistische jeugdhulp: alle ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf 
uitgezonderd de ondersteuningspakketten dyslexie, dagactiviteiten jeugd, vervoer jeugd 
GGZ en het landelijk transitie arrangement jeugd [LTA]; 

• Wmo ambulante begeleiding en time out plekken, beschermd wonen en beschermd thuis 
uitgezonderd de ondersteuningspakketten dagactiviteiten volwassenen en ouderen; 

• maatschappelijke opvang en vrouwenopvang; 
2. binnen de regionale samenwerking voor de gemeente Nijkerk enkel de onderdelen 

Beschermd Wonen en Beschermd thuis van perceel 2 en Maatschappelijke opvang van 
persceel 3 taakgericht aan te besteden en te bekostigen, middels gunning van één contract; 

3. de looptijd van de overeenkomsten vast te stellen op maximaal 9 jaar met als ingangsdatum 1 
januari 2023. 

Zaaknummer: 1203885 
 
4. Collegevoorstel Verlenging benoeming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de raad voor de benoeming van de leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te 
verlengen tot medio juli (geplande inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet). 
Zaaknummer: 1199982 

 
5. Collegevoorstel Vaststellen belastingverordeningen 2022 

P: Juridische zaken 
Het college stelt de raad voor de belastingverordeningen 2022 vast te stellen. 
Zaaknummer: 1190379 
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6. Collegevoorstel Aanpassen verordening maatschappelijke ondersteuning 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de memo transformatie Wmo; 
2. stemt in met de verordening maatschappelijk ondersteuning 2021-1 gemeente Nijkerk en stelt 

de raad voor de verordening maatschappelijke ondersteuning 2021-1 gemeente Nijkerk vast 
te stellen. 

Zaaknummer: 1173413 
 
7. Collegevoorstel Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67 Nijkerk 

P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde aanpassingen 
zoals opgenomen in de Notitie zienswijzen en planaanpassingen; 

2. het ontwerpbestemmingsplan Slichtenhorsterweg 67, Nijkerk gewijzigd vast te stellen met 
inachtneming van de Notitie zienswijzen en planaanpassingen; 

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
Zaaknummer: 1198 

 
8. Collegevoorstel Consultatienotitie inkoop voorliggend veld per 1 januari 2022 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van het proces om te komen tot nieuwe inkoop-/subsidieafspraken voor de 
volwassenactiviteiten in het voorliggend veld; 

2. stelt de “Consultatienotitie Inkoop voorliggend veld volwassenenactiviteiten per 1 januari 
2022” vast en legt deze samen met de bijlagen voor aan de raad. 

Zaaknummer: 1204135 
 
 
Aldus vastgesteld op 12 oktober 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


