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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 24 februari 2022 
Aanvang 16.00 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 Wijziging Regeling Zonder Meer samenwerking BLNP 

P: HRM 
Het college: 

1. stelt de formatie voor de samenwerking bedrijfsvoering BLNP, als aangegeven in de 
aangepaste bijlage 2, vast; 

2. stelt de technische aanpassingen in de RZM vast, alsmede de aanpassingen van de 
taken/omschrijvingen in bijlage 1; 

3. stemt in met het organiseren van een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst voor de 
raden van de BLNP-gemeenten over de technische aanpassingen van de RZM. Verder wordt 
in 2022 het gesprek gevoerd met de raad over de voortgang van de samenwerking van 
BLNP-gemeenten. 

Zaaknummer: 1206351 
(besluit college 2 november 2021)  

 
2. Collegevoorstel Deelname IJslandse Preventiemodel / onder de nieuwe landelijke naam: 

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college:  

1. neemt kennis van: Het IJslandse preventiemodel in Nederland, Eindevaluatie van Trimbos 
van het beleidsvormend leertraject voor de aanpak van middelengebruik onder jongeren 
(bijlage 1);  

2. stemt in met de deelname van Nijkerk aan het project IJslands preventiemodel;  
3. stelt de raadsinformatiebrief over deelname aan het IJslandse preventiemodel vast. 
De burgemeester:  

4. mandateert wethouder Dijksterhuis om de overeenkomst tussen de gemeente Nijkerk en het 
Trimbos-instituut te ondertekenen. 

Zaaknummer: 1231194 
(besluit college 25 januari 2022)  
 

3. Collegevoorstel Visie Werklocaties 2020-2030 en Regionaal Programma Werklocaties 2021-
2025 RFV 
P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de Visie Werklocaties 2020-2030 en het Regionaal Programma 
Werklocaties 2021-2025 Regio Foodvalley;  

2. legt de Visie Werklocaties 2020-2030 en het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2025 
Regio Foodvalley aan de raad voor, teneinde de raad in de gelegenheid te stellen om wensen 
en bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van Regio Foodvalley;  

3. stelt daartoe het bijgevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit vast. 
Zaaknummer: 1241184 
(besluit college 15 februari 2022)  
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4. Collegevoorstel Beantwoording art. 33 vragen inzake kosteloos verstrekken 
parkeervergunningen aan ambulante zorgmedewerker 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA inzake kosteloos verstrekken parkeervergunningen aan 
ambulante zorgmedewerkers vast. 
Zaaknummer: 1249730 

 
 
Aldus vastgesteld op 8 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de loco-secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer C.D.H. van Hoeve  de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


