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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 11 januari 2022 
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. Collegevoorstel Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten 2021-2022 

P: HRM 
Het college stemt in met het principeakkoord voor de Cao Gemeenten 2021-2022 met 
inachtneming van de opmerkingen zoals omschreven bij argumenten.  
Zaaknummer: 1219077  
(besluit college 21 december 2021) 

 
2. Collegevoorstel Planning actualisatie verordening jeugd 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met de planning voor het actualiseren van de Verordening Jeugdhulp en geeft de 
opdracht aan de ambtelijke organisatie om conform deze planning een nieuwe Verordening 
Jeugdhulp op te stellen; 

2. stelt de Raadsinformatiebrief vast conform bijgaand concept en bespreekt het moment van 
informeren van de Raad; 

3. stemt in de Sociaal Domeinraad te informeren over deze planning. 
Zaaknummer: 1230142 
(besluit college 21 december 2021) 
 

3. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief inzake Risicobeheersing binnen inkopen en 
aanbesteden 
P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake "Risicobeheersing binnen inkopen en 
aanbesteden" vast. 
Zaaknummer: 1207922 
(besluit college 21 december 2021) 

 
4. Collegevoorstel Raadsinformatiebief Urban Sports  

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake het advies Urban Sports vast. 
Zaaknummer: 1230752 

 
5. Collegevoorstel Kaderbrief 2023 Regio de Vallei 

P: Vakspecialisten  
Het college: 

1. neemt kennis van de kaderbrief Regio de Vallei begroting 2023;  
2. houdt bij de voorjaarsnota rekening met de aanpassingen uit de kaderbrief;  
3. dient geen wensen en bedenkingen in ten aanzien van de kaderbrief;  
4. informeert de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1237847 
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6. Collegevoorstel Vernieuwing Raamovereenkomst BLNP huisadvocaat Nysingh 
P: Juridische Zaken  
Het college: 

1. stemt in met de voorgestelde inkoopstrategie met betrekking tot aanbesteding huisadvocaat 
BLNP; 

2. stemt in met de definitieve opdrachtverstrekking aan Nysingh N.V. en het sluiten van een 
raamovereenkomst tussen de BLNP gemeenten en Nysingh N.V.; 

De burgemeester:  
3. machtigt de heer H.A. Lambooij, burgemeester gemeente Putten, voor het ondertekenen van 

de overeenkomst namens de BLNP gemeenten. 
Zaaknummer: 1234900 

 
7. Collegevoorstel Informeren gemeenteraad over evaluatie functieveranderingsbeleid Regio 

Foodvalley 
P: Planvorming  
Het college stelt de raadsinformatiebrief, waarmee de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de 
evaluatie van het functieveranderingsbeleid, vast.  
Zaaknummer: 1216483 

 
8. Collegevoorstel Functieverandering Palissaden 12 Nijkerk 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, Palissaden 
12 Nijkerk (bijlage 2 en 3)’;  

2. legt het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, Palissaden 12 
Nijkerk’ ter inzage;  

3. informeert de aanvrager via de bijgevoegde antwoordbrief (bijlage 4);  
4. besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van het 

ontwerp wijzigingsplan:  
a. het wijzigingsplan ‘Buitengebied Nijkerk 2017, 10e wijziging, Palissaden 12 Nijkerk’ vast 

te stellen;  
b. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 

5. informeert de gemeenteraad met behulp van de bijgevoegde brief (bijlage 5). 
Zaaknummer: 1118796 

 
 
Aldus vastgesteld op 18 januari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


