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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 26 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 : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris 
 
 
1. Collegevoorstel Wijkontwikkeling Rensselaer/Campenbuurt en warmtenet 

P: Vakspecialisten 
Het college:  
1. neemt kennis van de voortgang van de wijkontwikkeling Rensselaer/Campenbuurt; 
2. stelt vast dat een warmtenet binnen de wijkontwikkeling Rensselaer / Campenbuurt niet 

haalbaar is;  
3. stelt de raadsbrief over wijkontwikkeling Rensselaer/Campenbuurt vast. 
Zaaknummer: 1242987 
(besluit college 19 april 2022) 

 
2. Collegevoorstel Veranderen van een bestemming Oude Barneveldseweg 9 Nijkerk 

P: Planvorming 
Het college: 

1. is voornemens om planologische medewerking te verlenen aan:  
a. het legaliseren en verplaatsen van een kapperszaak;  
b. het legaliseren en vergroten van een zelfstandige woonruimte;  
c. het legaliseren van een mantelzorguitbouw;  
d. het veranderen van een bestemming ‘detailhandel’ naar een bestemming ‘wonen’ en een 

bestemming gericht op dienstverlening ter hoogte van de kapperszaak op de in bijlage 1 
opgenomen locatie, door middel van het toepassen van de procedure artikel 3.1, lid 1 en 
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening; 

2. stelt de brief aan de bewoner van Oude Barneveldseweg 9 te Nijkerk vast. 
Zaaknummer: 171947 

 
3. Collegevoorstel Reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en 

Hoefslag 
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het eindverslag van het definitief ontwerp van de reconstructie Oranjelaan, Willem 
Alexanderplein, Stationsweg en Hoefslag vast op basis van artikel 5 van de gemeentelijke 
inspraakverordening;  

2. stelt de indieners van de zienswijzen schriftelijk op de hoogte van het eindverslag;  
3. stemt in met het definitief ontwerp van de reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein, 

Stationsweg en Hoefslag, zoals deze ter inzage heeft gelegen en de wijzigingen vanuit het 
eindverslag. 

Zaaknummer: 1187176 
 
4. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief bouwplan Kerkplein, Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college informeert de gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 
opvolging van de motie Vervolgproces Kerkplein. 
Zaaknummer: 1277884 
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5. Collegevoorstel Technische correctie raadsvoorstel vaststelling tweede veegplan, 
bestemmingsplan buitengebied Nijkerk 2017 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de gewijzigde ‘Nota beoordeling zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, veegplan 2’ in samenhang 
met het gewijzigde raadsvoorstel en -besluit ‘Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 
2017, veegplan 2’. 
Zaaknummer: 88061 

 
6. Collegevoorstel Jaarverslag BVO Valleihopper en verlengen van continuïteitsbijdrage 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de jaarstukken Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Valleihopper 2021; 
2. informeert de raad hierover via bijgevoegd Raadsinformatiebrief en de aanbiedingsbrief van 

de Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper; 
3. verwerkt het resultaat €99.000 in de exploitatie van 2022; 
4. stemt in met het verlengen van de continuïteitsbijdrage van 1 oktober 2021 tot en met 31 

maart 2022 aan de contractpartners Basismobiliteit van de BVO Valleihopper door een 
vervolg te geven aan de eerdere financiële afspraken via bijgevoegde addenda; 

Het College van burgemeesters en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover bevoegd: 
5. stemt in met het verlenen van mandaat en volmacht aan de voorzitter van de 

Bestuurscommissie Basismobiliteit. Zodat de voorzitter van de Bestuurscommissie 
Basismobiliteit namens de gemeente Nijkerk het addendum de ‘compensatieregeling 
Valleihopper’ mag ondertekenen en hierover afspraken kan maken met de uitvoerders van de 
Valleihopper. Een en ander uitgewerkt in bijgevoegd mandaatbesluit. 

Zaaknummer: 1271994 
 
7. Collegevoorstel Stand van zaken transformatie Wmo Inkoop 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van de bijgevoegde Memo Tarieven Wmo 2022; 
2. stelt de raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken transformatie Wmo Inkoop vast. 
Zaaknummer: 1273415 

 
8. Collegevoorstel Verkenning ondertunneling spoorwegovergangen 

P: Operationeel beheer 
Het college: 

1. besluit in te stemmen met het concept projectplan verkenning aanpak overwegen Nijkerk en 
Ermelo;  

2. stelt de raad voor om met de besluitvorming van de 1e Berap een krediet van € 225.000,- 
beschikbaar te stellen om uitvoering te geven aan de verkenning;  

3. stelt de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast. 
Zaaknummer: 1273577 

 
 
Aldus vastgesteld op 10 mei 2022 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,                                        de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen                        de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


