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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 2 november 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. 1 november 2021 vast.  
Zaaknummer: 149125 

 
2. Collegevoorstel Informatieavond Voorlopig Ontwerp Ons Hoevelakense Bos 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake het uitvoeringsontwerp Ons Hoevelakense Bos 
vast, 
Zaaknummer: 1210126 
 

3. Collegevoorstel Globale gebiedsvisie Paasbos 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 
1. neemt kennis van de globale gebiedsvisie Paasbos;  
2. geeft de globale gebiedsvisie vrij voor het participatieproces om te komen tot een definitieve 
gebiedsvisie;  
3. stemt in met het vervolgproces om tot een definitieve gebiedsvisie te komen;  
4. stelt de raadsinformatiebrief vast;  
5. zet het gebouw de Wulfshoeve tijdelijk in voor huisvestingsdoeleinden. 
Zaaknummer: 1195950 

 
4. Collegevoorstel ondertekening overeenkomst GFTE 

P: Vakspecialisten 
Het college: 
1. stemt in met de definitieve overeenkomst GFTE; 
2. stelt de Raadinformatiebrief met betrekking tot de definitieve overeenkomst GFTE vast. 
De burgemeester: 
3. ondertekent de definitieve overeenkomst GFTE. 
Zaaknummer: 1205040 
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5. Collegevoorstel Besluit Hogere Grenswaarde Olevoortseweg ong. nabij 41 Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college stelt een hogere grenswaarde vast ten behoeve van de nieuwbouw van de woning 
Olevoorsteweg ong. nabij 41 te Nijkerk – kadastraal bekend als: kadastrale gemeente Nijkerk, 
sectie A, nummer 3034. 
Zaaknummer: 1208060 

 
6. Collegevoorstel Voorstel aan de raad tot vaststelling bestemmingsplan Slichtenhorsterweg 

14 en Slichtenhorsterweg ten noordwesten van nummer 14 
P: Planvorming 
Het college:  
1. stelt de raad voor: 

a. in te stemmen met de beoordeling van de zienswijze, zoals opgenomen in de 
‘zienswijzennota coördinatiebesluit Slichtenhorsterweg 14 en het perceel ten noordwesten 
van nummer 14’; 
b. het bestemmingsplan vast te stellen met inachtneming van het raadsvoorstel en de 
bijbehorende zienswijzennota onder punt a; 
c. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 
d. het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend te maken in De Stad Nijkerk 
en het gemeenteblad; 
e. reclamant en beide initiatiefnemers per brief te informeren over uw besluit en de 
toezending van de omgevingsvergunning ten behoeve van de woning op het perceel ten 
noordwesten van Slichtenhorsterweg 14. 

2. stelt de brief aan reclamant vast waarin deze wordt geïnformeerd over uw voorstel aan de 
gemeenteraad betreffende de beantwoording van de zienswijze en over de uitnodiging gebruik te 
mogen maken van hun spreekrecht tijdens de behandeling van het plan in de 
commissievergadering. 
Zaaknummer: 1163791 

 
7. Collegevoorstel Versterking kapitaalstructuur Alliander 

P: Financiën 
Het college: 
1. neemt kennis van het verzoek van Alliander N.V. tot versterking van de kapitaalstructuur 
middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride obligatielening; 
2. stemt in met het verstrekken van een reverse hybride obligatielening aan Alliander N.V. voor 
een maximaal bedrag van € 2.154.110,-, naar rato van het aandelenbezit van de Gemeente 
Nijkerk (0,359%) onder voorbehoud van goedkeuring van de raad; 
3. stelt het raadsvoorstel voor het verstrekken van deze reverse converteerbare hybride 
obligatielening ad € 2.154.110,-  aan Alliander N.V. vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1162023 

 
8. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Veranderopgave inburgering | ingezette koers 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de raadsinformatiebrief "Veranderopgave inburgering | ingezette koers" vast. 
Zaaknummer: 1210201 

 
 
Aldus vastgesteld op 9 november 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


