
 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 14 oktober 2021 Pagina 1 

 
 
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 14 oktober 2021 
Aanvang 17.00 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. Gewijzigd 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 actief te informeren en relevante besluitvorming aan 
de raad voor te leggen alvorens extern afspraken te maken. 

Zaaknummer: 1192869 
 
2. Gewijzigd Collegevoorstel concept verstedelijkingsstrategie Arnhem- Nijmegen Foodvalley 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met het Verstedelijkingsconcept; 
2. stelt de raad voor het Verstedelijkingsconcept vast te stellen; 
3. biedt de opbrengst van de consultatieronde en het verslag inwonerspanel Kieskompas ter 

informatie aan de gemeenteraad aan. 
Zaaknummer: 1175149 

 
3. Collegevoorstel Beleidsplan Transformatie Wmo Inkoop 2021 - 2024 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stelt het beleidsplan Transformatie Wmo Inkoop 2021-2024 vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het beleidsplan Transformatie Wmo Inkoop 2021-2024 

vast. 
Zaaknummer: 1202181 
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4. Collegevoorstel Regeling Reductie Energiegebruik voor Woningen 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de subsidieregeling inzake de Regeling Reductie Energiegebruik voor 
Woningen vast. 
Zaaknummer: 1168735 

 
 
Aldus vastgesteld op 26 oktober 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


