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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 22 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 : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Convenant Green Deal Zorginstellingen Foodvalley 

P: Vakspecialisten 
Het college:  

1. stemt in met ondertekening convenant Green Deal Zorginstellingen Food Valley;  
2. stemt in met een terughoudende opstelling door Omgevingsdienst de Vallei bij de toezicht op 

energiebesparing.  
De burgemeester:  

3. mandateert de ondertekening aan wethouder de heer H.L. Dijksterhuis. 
Zaaknummer: 1228227 
(besluit college 21 december 2021)  

 
2. Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan Stadshaven Nijkerk fase 1a (Havenkom) 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Stadshaven Nijkerk fase 1a (Havenkom);  
2. legt het ontwerpbestemmingsplan Stadshaven Nijkerk fase 1a Nijkerk ter inzage;  
3. besluit het voornemen uit te spreken om op grond van de Wet geluidhinder een hogere 

toelaatbare geluidsbelasting toe te staan van maximaal 55 dB op de gevels van de nieuw te 
bouwen woningen in het plangebied als gevolg van industrielawaai;  

4. legt het bijbehorend ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ter inzage;  

5. stelt de brief aan betrokkenen inzake de terinzagelegging vast;  
6. stelt de raadsinformatiebrief inzake de terinzagelegging vast;  
7. stelt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet 

geluidhinder vast indien er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen tegen dit 
ontwerpbesluit worden ingediend. 

Zaaknummer: 1239606 
(besluit college 8 maart 2022) 

 
3. Collegevoorstel Evaluatie leefbaarheidsonderzoek winkelcentrum Paasbos 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. neemt kennis van het leefbaarheidsonderzoek dat is gehouden in de omgeving van 
winkelcentrum Paasbos;  

2. stelt de brief aan de omwonenden inzake het leefbaarheidsonderzoek Paasbos vast;  
3. stelt de Raadsinformatiebrief inzake het leefbaarheidsonderzoek Paasbos vast. 
Zaaknummer: 1248134 
(besluit college 15 maart 2022) 
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4. Collegevoorstel Beantwoording Art. 33 - vragen Straatintimidatie 
P: Veiligheid 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen over straatintimidatie van mevrouw 
P.M. van de Weijer-Feuerstein (fractie CDA) vast. 
Zaaknummer: 1258051 

 
5. Collegevoorstel Verschuiven Integraal Veiligheidsplan (IVP) 

P: Veiligheid 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de verschuiving van het Integraal Veiligheidsplan 
vast. 
Zaaknummer: 1256623 

 
6. Collegevoorstel Convenant Politie - Personen met Verward Gedrag 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. stelt het convenant E33 meldingen met de politie vast ter ondertekening voor de 
burgemeester; 

2. verzendt bijgevoegd persbericht. 
Zaaknummer: 1262679 

 
7. Collegevoorstel Stichting Dierenambulance 

P: Veiligheid 
Het college: 

1. besluit om de wettelijke taken van de gemeente m.b.t. het regelen van dierenopvang en 
geneeskundige diensten voor 2022 te beleggen bij de Stichting Dierenambulance;  

2. neemt de bijkomende structurele verhoging van €13.000 voor Stichting Dierenambulance 
mee in de Voorjaarsnota 2022. 

Zaaknummer: 1159331 
 
8. Collegevoorstel Schriftelijke vragen opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

P: Veiligheid 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de heer B. van der Woerd (VVD) inzake opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, 
vast. 
Zaaknummer: 1261561 

 
9. Collegevoorstel Wijziging Algemeen bevoegdhedenbesluit 2018 

P: Juridische Zaken 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft stemt in met het wijzigingsbesluit Algemeen bevoegdhedenbesluit 2018. 
Zaaknummer: 1260104 

 
 
Aldus vastgesteld op 29 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


