
 

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 29 maart 2022 Pagina 1 

 
 
Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 29 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 Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt de Ontwerp Omgevingsvisie vast, inclusief enkele redactionele voorstellen tot 
aanpassing van dit ontwerp zoals voorgesteld in de memo ‘Resultaten gesprekken met drietal 
insprekers op concept Omgevingsvisie Gemeente Nijkerk’;  

2. geeft de Ontwerp Omgevingsvisie gedurende zes weken vrij voor inspraak;  
3. stemt in met de Raadsinformatiebrief over het vrijgeven van het ontwerp van de 

omgevingsvisie en het ontwerp van de mobiliteitsvisie voor inspraak. 
Zaaknummer: 1247379 
(besluit college 8 maart 2022) 

 
2. Collegevoorstel Mobiliteitsvisie 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stemt in met de concept Mobiliteitsvisie inclusief bijlagen; 
2. geeft de concept mobiliteitsvisie gedurende een termijn van 6 weken, gelijktijdig met de 

omgevingsvisie, vrij voor inspraak. 
Zaaknummer: 1214032 
(besluit college 15 maart 2022) 

 
3. Collegevoorstel Vrijgeven plankaart en laadvisie elektrische voertuigen voor inspraak 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. geeft het ontwerp beleidskader 'Integrale Laadvisie Gemeente Nijkerk' vrij voor inspraak; 
2. geeft de ontwerp beleidsuitwerking 'Plankaart proactieve laadpunten 2022-23' vrij voor 

inspraak; 
3. stelt de raadsinformatiebrief inzake de Laadinfrastructuur voor elektrische auto's vast. 
Zaaknummer: 1231507 

 
4. Collegevoorstel Informeren Raad Financiële effecten begrotingswijzigingen t/m februari 

2022 
P: Financiën 
Het college:  

1. neemt kennis van het overzicht per 28 februari 2022 met daarin opgenomen de vastgestelde 
begrotingswijzigingen; 

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de financiële effecten begrotingswijzigingen t/m februari 
2022 vast. 

Zaaknummer: 1264457 
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5. Collegevoorstel Oprichting lokale alliantie Nijkerk 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college neemt kennis van de ondertekening van de intentieovereenkomst lokale alliantie 
Nijkerk. 
De burgemeester machtigt wethouder Dijksterhuis om de intentieovereenkomst 'Veilig ouder 
worden in de gemeente Nijkerk' te ondertekenen. 
Zaaknummer: 1265385 

 
6. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen P.M.C. van Loozen namens DLP inzake 

sociale woningbouw 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van mevrouw P.M.C. van Loozen (fractie De Lokale Partij), inzake sociale woningbouw 
vast. 
Zaaknummer: 1261519 

 
 
Aldus vastgesteld op 5 april 2022 

 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 
 


