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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 8 februari 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder : M. Broekman 
 
 
1. Collegevoorstel Nota grondprijsbeleid 2022 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de Nota grondprijsbeleid 2022 vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de Nota grondprijsbeleid 2022 vast. 
Zaaknummer: 1240381 
(besluit college 1 februari 2022)  

 
2. Collegevoorstel Benoeming leden gemeentelijk stembureau 

P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college benoemt de heer E. Folmer (voorzitter), mevrouw J. van Oostveen (plv. voorzitter), 
mevrouw M. van 't Hul, mevrouw P. van Reenen, de heer M. Saygin, mevrouw I. van Uden en 
mevrouw J. Meeuwsen tot leden van het gemeentelijk stembureau voor de telling van de 
vroegstembureaus. 
Zaaknummer: 1245539 

 
3. Collegevoorstel Raadsconsultatienota Organisatiebesluit 2022 

P: Directie 
Het college: 

1. neemt kennis van het voorgenomen organisatiebesluit van de directie;  
2. concludeert dat met dit voorgenomen besluit de volgende stap uit het mijlpalenplan is bereikt;  
3. stelt de consultatienota vast en legt deze voor aan de raad. 
Zaaknummer: 1246126 

 
4. Collegevoorstel Meerkosten 2021 Jeugdwet en Wmo 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met de bekostigingswijze meerkosten vanwege coronamaatregelen (zie bijlage 1) 
gemeente Nijkerk welke de basis vormt voor het verder uitwerken van de 
meerkostenregeling; 

2. stelt voor bekostiging van de meerkosten het bedrag van €46.189 ter beschikking, zoals 
ontvangen vanuit de Rijksoverheid via de decembercirculaire. 

Zaaknummer: 1242854 
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5. Collegevoorstel Herstelplan Culturele sector 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de “Aanpak herstel cultuur gemeente Nijkerk”;  
2. stelt de “Richtlijnen Coulance vaststelling subsidies 2021 i.v.m. coronavirus” vast;  
3. stelt de “Tijdelijke subsidieregeling coronasteun 2021” vast en helpt zodoende de culturele 

instellingen en de buurthuizen die in 2021 acute geldproblemen hebben opgelopen door de 
coronacrisis;  

4. besluit om “Spoor 3” samen met de culturele sector uit te werken; 
5. besluit de hiervoor aan de gemeente toegekende rijksmiddelen uit de 5 verschillende 

steunpakketten, en de mogelijke komende steunpakketten, voor de culturele en creatieve 
sector á vooralsnog € 470.000 in te zetten;  

6. informeert de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1248034 

 
6. Collegevoorstel Afschaffen van de fax als communicatiemiddel voor contact met de 

gemeente 
P: Juridische Zaken 
Het college verwijdert de fax en maakt bekend, dat de fax niet meer open staat als 
communicatiemiddel met de gemeente. 
Zaaknummer: 1183584 

 
7. Collegevoorstel Uitkomsten Evaluatie JeugdOntmoetingsPlaats (JOP) Hoevelaken 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. besluit om de vergunning van de jeugdontmoetingsplaats in Hoevelaken op zijn huidige 
locatie niet te verlengen;  

2. besluit de jeugdontmoetingsplaats Hoevelaken tijdelijk in opslag te nemen, terwijl onderzocht 
wordt of de jeugdontmoetingsplaats in een andere vorm en op een andere locatie 
georganiseerd kan worden;  

3. stelt de bijgevoegde Raadsinformatiebrief (bijlage 1) vast en verstuurt deze naar de 
gemeenteraad;  

4. stelt de bijgevoegde bewonersbrief (bijlage 2) vast en verstuurt deze naar de omwonenden. 
Zaaknummer: 1226085 

 
8. Collegevoorstel Aanpassen statuten en ledenovereenkomst Gastvrije Randmeren 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met de voorliggende aangepaste statuten conceptversie van 2 augustus 2021;  
2. stemt in met de voorliggende verlengde ledenovereenkomst conceptversie 16 november 

2021;  
De burgemeester:  
3. mandateert wethouder Broekman om de statuten en ledenovereenkomst voor 1 april 2022 te 

ondertekenen. 
Zaaknummer: 1248599 
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9. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Ruimtelijke Trajecten Regio Foodvalley 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief;  
2. informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over de actuele stand 

van zaken en komende processen vanuit het traject Verstedelijkinggstrategie. 
Zaaknummer: 1249403 

 
 
Aldus vastgesteld op 15 februari 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


