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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 19 april 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 Onderzoek ontrechting en rechtsherstel Joods (on)roerend goed in Nijkerk 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college besluit extern onderzoek te laten doen naar de handelwijze van de gemeente met 
betrekking tot gemeentelijk Joods vastgoed in Nijkerk. 
Zaaknummer: 1254572 
(besluit college 12 april 2022) 

 
2. Collegevoorstel Beleidsregels studietoeslag 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stelt de Beleidsregels studietoeslag vast. 
Zaaknummer: 1256694 
 

3. Collegevoorstel Verantwoording informatieveiligheid ENSIA inzake DigiD, Suwinet, BAG, 
BRO, BGT en WOZ over het jaar 2021 
P: Informatisering 
Het college besluit:  
1. de collegeverklaring ENSIA 2021 inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet vast te stellen 
       en te ondertekenen;  
2.    de ‘bijlage 1 DigiD bij collegeverklaring ENSIA 2021’ vast te stellen;  
3.    de ‘bijlage 2 gebruik van Suwinet 2021’ vast te stellen;  
4.    geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring en de bijbehorende bijlagen voor DigiD  
       en Suwinet, op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet. De raad zal worden 
       gevraagd dit te bekrachtigen, waarna de geheimhouding geldt totdat de raad deze opheft. De 
       geheimhouding is niet van toepassing voor de toezending richting de toezichthouders; 
5.    de raad te verzoeken de geheimhouding op de collegeverklaring en bijbehorende bijlagen  
       voor DigiD en Suwinet over 2021 te bekrachtigen;  
6.    de ‘bestuurlijke verantwoordingsrapportage ENSIA BAG/BGT/BRO 2021’ vast te stellen;  
7.    de ‘bestuurlijke verantwoordingsrapportage ENSIA WOZ 2021’ vast te stellen;  
8.    de raad te verzoeken om de geheimhouding over de bestuurlijke verantwoordings- 
       rapportages BAG, BGT en BRO over 2018, 2019 en 2020, op te heffen;  
9.    de bijgevoegde raadsbrief vast te stellen en te tekenen, voor het aanbieden van de 
       collegeverklaring, de bijbehorende bijlagen bij de collegeverklaring en de bestuurlijke 
       verantwoordingsrapportages aan de gemeenteraad. 
 Zaaknummer: 1272952 

 
 
Aldus vastgesteld op 26 april 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 


