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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 17 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 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Vaststellen van het raadsvoorstel tot wijzigen van de Bouwverordening 

2007 en de Erfgoedverordening 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor de wijziging van de Bouwverordening 2007 en de 
Erfgoedverordening vast te stellen 
Zaaknummer: 1278902 
(besluit college 10 mei 2022) 

 
2. Collegevoorstel Ontwerpbegroting VGGM 2023 

P: Veiligheid 
Het college stelt de raad voor:  

1. kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en een kanttekening te plaatsen bij het voorstel 
voor de bestemming van het resultaat over 2021 van VGGM; 

2. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 VGGM en ten aanzien van deze begroting 
geen zienswijzen in te dienen; 

3. bijgevoegde conceptbrief aan de VGGM te versturen. 
Zaaknummer: 1233958 

 
3. Collegevoorstel Behandeling vragen VVD fractie ten aanzien van Hoevelakense Bos 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de heer N.G. Staal (fractie VVD), over Ons Hoevelakense Bos vast.  
Zaaknummer: 1279958 

 
4. Collegevoorstel Voorjaarsnota 2022 

P: Financiën 
Het college stelt de Voorjaarsnota 2022 vast en biedt deze de raad met bijgevoegd raadsvoorstel 
aan. 
Zaaknummer: 1282533 

 
5. Collegevoorstel Projectaanpak, strategie en financiële kaders Stadshaven Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stemt in met de projectaanpak Stadshaven Nijkerk; 
2. besluit geheimhouding op te leggen ten aanzien van de notitie “Strategie en aanpak 

Stadshaven Nijkerk” en de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk, zoals bedoeld in artikelen 25 
en 55 van de Gemeentewet; 

Het college besluit de raad beslispunten 3 t/m 6 voor te stellen: 
3. in te stemmen met de notitie “Strategie en aanpak Stadshaven Nijkerk” (geheime bijlage); 
4. vast te stellen de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk met een voorzien negatief resultaat van  

€ 2,94 miljoen op netto contante waarde (geheime bijlage); 
5. in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen en reservemutaties: 
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a. het treffen van een verliesvoorziening van € 2,94 miljoen ten laste van de Reserve 
Bouwgrondexploitatie. Dit bedrag is gelijk aan de voorziene netto contante waarde per 1 
januari 2022;  

b. het laten vrijvallen van de reservering van € 1,0 miljoen als dekking voor het publieke 
tekort op de ontwikkeling van de Stadshaven ten gunste van de Reserve 
Bouwgrondexploitatie; 

c. het laten vrijvallen van het investeringskrediet van € 2,27 miljoen voor de inrichting van 
het plein van de Havenkom en omgeving van de Havenkom/Koetsendijk alsmede het 
investeringskrediet van € 120.000 voor rioolwerkzaamheden in het gebied. Als gevolg 
hiervan ontstaat (per saldo) € 1,42 miljoen financiële ruimte binnen de Reserve 
Bovenwijkse Voorzieningen en begrotingsruimte van € 50.670 per jaar; 

d. het overhevelen van € 1,42 miljoen vanuit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen naar 
de Reserve Bouwgrondexploitatie; 

e. het laten vrijvallen van de voorbereidingskredieten ten aanzien van Stadshaven Nijkerk 
voor zover deze per 1 januari 2022 nog niet zijn besteed. Dit betreft een bedrag van 
afgerond€ 39.000 ten gunste van de Algemene Reserve en afgerond € 38.000 ten gunste 
van de Reserve Bouwgrondexploitatie; 

6. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de notitie “Strategie en 
aanpak Stadshaven Nijkerk” en de grondexploitatie Stadshaven Nijkerk te bekrachtigen, zoals 
bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet, en te laten voortduren totdat de 
grondexploitatie Stadshaven Nijkerk is afgesloten. 

Zaaknummer: 1251938 
 
6. Collegevoorstel Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio de Vallei 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de Jaarstukken 2021 (Jaarverslag+ Jaarrekening) van de Regio de Vallei 
(RdV);  

2. neemt kennis van de Begroting 2023 van Regio de Vallei en stemt in met de gemeentelijke 
bijdrage van € 6.909,- aan Regio de Vallei;  

3. informeert de gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 
Jaarstukken 2021 en de Begroting van 2023 van Regio de Vallei. 

Zaaknummer: 1279353 
 
7. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief planuitwerking St. Jozef, Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de stand van zaken en het vervolgproces omtrent 
de herontwikkeling van woonzorgcentrum St. Jozef in Nijkerk vast. 
Zaaknummer: 1263424 

 
8. Collegevoorstel Tijdelijke huisvesting basisschool Het Baken op parkeerterrein Sporthal 

Watergoor 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. neemt het besluit om op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie, te kiezen voor 
de locatie Parkeerterrein Sporthal Watergoor voor de plaatsing van tijdelijke huisvesting voor 
basisschool Het Baken; 

2. neemt het besluit op basis van de uitkomsten van de meervoudig onderhandse aanbesteding, 
waarbij de optie huur of koop van de tijdelijke huisvesting wordt afgewogen, in de tweede 
bestuursrapportage 2022 melding te maken van de financiële consequenties; 

3. stelt de raadsinformatiebrief over Tijdelijke huisvesting basisschool Het Baken en 
Rehobothschool vast. 

Zaaknummer: 1283339 
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9. Collegevoorstel Tijdelijke huisvesting Rehobothschool in dependance gemeentehuis 
P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college stemt in met het gebruik van de dependance van het gemeentehuis als tijdelijke 
huisvesting voor de Rehobothschool voor het schooljaar 2022-2023. 
Zaaknummer: 1279763 

 
 
Aldus vastgesteld op 24 mei 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


