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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 10 mei 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, secretaris 
 
Afwezig :  
 
 
1. Collegevoorstel Districtelijk Ondermijningsteam Gelderland-Midden (DOT GM) 

P: Veiligheid 
Het college:  

1. neemt kennis van het voorstel om het Districtelijk Ondermijningsteam GM in de gemeente 
Nijkerk in te zetten; 

2. besluit om de burgemeester te machtigen om het convenant samenwerking 
ondermijningsteam Gelderland-Midden te tekenen. 

Zaaknummer: 1276268 
 
2. Collegevoorstel Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 
1. stelt de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vast; 
2. stelt de raadsinformatiebrief over de eenmalige energietoeslag 2022 vast. 

 Zaaknummer: 1258457 
 
3. Collegevoorstel Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan 'Van Dijkhuizenstraat 

ongenummerd, Nijkerkerveen' 
P: Planvorming 
Het college:  

1. stelt de raad voor in te stemmen met de beoordeling van de zienswijzen zoals opgenomen in 
de ‘Notitie beantwoording zienswijzen’ bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd, 
Nijkerkerveen;  

2. stelt de raad voor het bestemmingsplan Van Dijkhuizenstraat ongenummerd, Nijkerkerveen 
gewijzigd vast te stellen;  

3. stelt de raad voor af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
Zaaknummer: 180750 

 
4. Collegevoorstel Aanpassing financieringsarrangement Bank Nederlandse Gemeenten 

P: Financiën 
Het college stemt in met het laten vervallen van de Gehoudendheidsclausule (artikel 7.3.2.) in 
het bestaande financieringsarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten en accepteert 
daarmee de aanpassingen in de rente en bereidstellingsprovisie die hieruit voortvloeien. 
Zaaknummer: 1279689 
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5. Collegevoorstel functieverandering Hoevelakerveenweg 10 – 10a Hoevelaken 
P: Planvorming 
Het college:  

1. is voornemens om op basis van het beleid voor functieverandering 
planologischemedewerking te verlenen aan:  
a. het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden –Landschappelijke waarden’ 

van het perceel Hoevelakerveenweg 10 naar de bestemming ‘Wonen’;  
b. het samenvoegen van de twee woningen op de percelen Hoevelakerveenweg 10en 10a 

tot één woning en het realiseren van een nieuwe woning op de in bijlage 2 opgenomen 
locatie;  

c. het behouden van het bijgebouw op de in bijlage 2 opgenomen locatie;  
2. is voornemens om medewerking te verlenen met behulp van een herziening van het 

bestemmingsplan conform artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8 Wro;  
3. stelt de brief aan de bewoners van Hoevelakerveenweg 10 te Hoevelaken vast. 
Zaaknummer: 1196547 

 
6. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen CDA geluidoverlast A28 op Corlaer 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA, inzake geluidsoverlast van snelwegen in de wijk Corlaer, 
vast. 
Zaaknummer: 1265288 

 
 
Aldus vastgesteld op 17 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 
 


