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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 15 maart 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 : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris 
 
 
1. Collegevoorstel Terugkoop perceel Spoorkamp fase 1 van MBO Amersfoort 

P: Proces en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in, onder voorbehoud van instemming van uw raad, met de terugkoop van het perceel, 
welke in eigendom is Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 
regio Amersfoort (MBO Amersfoort), gelegen in plangebied Spoorkamp fase 1, kadastraal 
bekend als: gemeente Nijkerk, sectie H, nummer 7329 ter grootte van 6.855m², voor de 
aankoopsom van € 1.350.000 k.k.; 

2. stemt in om de aankoopsom in te brengen in de grondexploitatie Spoorkamp fase 1; 
3. stelt bijgevoegd raadsvoorstel vast. 
Zaaknummer: 1249350 
(besluit college 8 maart 2022) 

 
2. Collegevoorstel Tweede kwartaalrapportage Sociaal Domein voortgang transformatie & 

taskforce 
P: Sociaal Domein 
Het college: 

1. stelt de tweede kwartaalrapportage ‘voortgang transformatie en taskforce’ vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief vast.  
Zaaknummer: 1262068 

 
3. Collegevoorstel Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 

2022-2025 Arbeidsmarktregio Amersfoort 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. stemt in met het Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 
2022 - 2025 Arbeidsmarktregio Amersfoort; 

2. besluit om een bedrag van € 75.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor de additioneel 
benodigde inzet van Nijkerkse medewerkers in 2022. Dit te dekken uit de in de jaarrekening 
2021 vrijgevallen corona middelen voor re-integratie, bedoeld om de reguliere dienstverlening 
op peil te houden. Dit te melden middels de eerste bestuursrapportage 2022. Voor 2023 e.v. 
vinden de activiteiten in het uitvoeringplan binnen de huidige formatie plaats. Binnen de 
meerjarenbegroting is hiervoor reeds een dekking opgenomen. 

Zaaknummer: 1248943 
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4. Raadsinformatiebrief Communicatie Oekraïne  
P: Communicatie  
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake Communicatie Oekraïne vast. 
Zaaknummer: 1265568 

 
 
Aldus vastgesteld op 22 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


