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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 12 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. 11 oktober 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief corona oktober 2021 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de raadsinformatiebrief corona oktober 2021 vast. 
Zaaknummer: 1117367 

 
3. Collegevoorstel Nadere subsidieregeling verenigingsleven 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de Nadere subsidieregeling verenigingsleven gemeente Nijkerk 2022 vast. 
Zaaknummer: 1206026 

 
4. Collegevoorstel Transformatie UitvoeringsProgramma (TUP) 

P: Sociaal Domein  
Het college: 

1. stelt het concept Transformatie Uitvoeringsprogramma (TUP) vast; 
2. geeft dit concept vrij, ter bespreking/consultatie, aan externe partners. 
Zaaknummer: 1206153 

 
5. Collegevoorstel 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein 

P: Sociaal Domein  
Het college: 

1. stelt de eerste kwartaalrapportage ‘voortgang transformatie en taskforce’ vast;  
2. geleidt deze rapportage ter bespreking/consultatie door aan de raadscommissie van 28 

oktober 2021. 
Zaaknummer: 1206468 

 
6. Collegevoorstel Heraanbesteding raamovereenkomsten speelvoorzieningen ISVN 

(Inkoopsamenwerking Noord West Veluwe) 
P: Operationeel beheer 
Het college: 

1. besluit om deel te nemen aan de gezamenlijke her aanbesteding van speelvoorzieningen 
vanuit  de ISNV; 

2. besluit om de Gemeente Oldebroek aan te wijzen als penvoerder voor de begeleiding van de 
Europese aanbestedingsprocedure; 

3. stelt het gezamenlijke aanbestedings inkoopplan vast: (bijlage 1); 
4. machtigt de inkoopcoordinator van de ISNV om alle gunnings-en afwijzingscommunicatie te 

verzorgen, nadat u akkoord bent gegaan met het resultaat van de aanbesteding; 
De burgemeester mandateert mevrouw T.H. Haseloop-Amsing, burgemeester van de gemeente 
Oldebroek, om de raamovereenkomst te ondertekenen. 
Zaaknummer: 1202960 
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7. Collegevoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stelt het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 vast;  
2. stelt het raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025 vast en legt deze voor 

aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1192950 

 
8. Gewijzigd 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 
 
9. Gewijzigd 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. 2erzoekt de gemeenteraad tot het instellen van de Bestemmingsreserve ter stimulering van 
sociale woningbouw. 

Zaaknummer: 1156555 
 
10. Gewijzigd 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 
 
11. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over opvang asielzoekers 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van ChristenUnie- SGP inzake opvang asielzoekers vast. 
Zaaknummer: 1195972 

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


