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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 21 juni 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : A.M.W. Rohen, E. Heutink-Wenderich, C.J. Windhouwer, M. Broekman 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder :  
 
 
1. Collegevoorstel Beëindiging lidmaatschap Sociaaldomeinraad 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. stemt in met het ontslag van mevrouw R.H. van Maanen als lid van de Sociaaldomeinraad 
met ingang van 1 januari 2022;  

2. stemt in met het ontslag van mevrouw F. Laghmouchi als lid van de Sociaaldomeinraad met 
ingang van 22 maart 2022;  

3. stemt in met bijgevoegde brieven - Beëindiging lidmaatschap Sociaaldomeinraad. 
Zaaknummer: 1281743 

 
2. Collegevoorstel Jaarstukken 2021 en MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 

P: Financiën  
Het college legt geheimhouding op ten aanzien van de bijlage bij de MeerjarenPrognose 
Grondbedrijf 2022, zoals bedoeld in artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet.  
Het college stelt de raad voor om:  

1. de Jaarstukken 2021 vast te stellen;  
2. de MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2022 (MPG), behorende bij de Jaarstukken 2021, vast te 

stellen;  
3. de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage bij de 

MeerjarenPrognose Grondbedrijf 2021 te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 1 en 3 van 
de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid, en te laten voortduren totdat 
alle in deze bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld;  

4. het voordelige jaarrekeningresultaat van € 2.459.336 ten gunste te brengen van de algemene 
reserve;  

5. de niet benutte incidentele budgetten in 2021 ad € 5.366.000, maar die nodig zijn om de 
activiteiten in 2022 af te ronden, toe te voegen aan het budget 2022;  

6. de over te hevelen budgetten genoemd onder punt 5 in 2022 te dekken uit de algemene 
reserve. 

Zaaknummer: 1267205 
 
3. Collegevoorstel Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen 

Gemeente Nijkerk 2022, veegplan 2 
P: Planvorming  
Het college: 

1. legt het ontwerp van het bestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen Gemeente Nijkerk 
2022, veegplan 2 ter inzage;  

2. stelt de brief aan belanghebbenden vast;  
3. stelt de raadsinformatiebrief vast inzake de start van de formele procedure voor het ontwerp 

van het bestemmingsplan kernen en bedrijventerreinen Gemeente Nijkerk 2022, veegplan 2. 
Zaaknummer: 1195869 
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4. Collegevoorstel Verlenen medewerking aan pilotproject ‘Vriendenhuis’ van WSN 
P: Planvorming/Vakspecialisten 
Het college: 

1. heeft het voornemen planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek van 
Woningstichting Nijkerk tot het wijzigen van het gebruik van maximaal drie woningen in 
eigendom van de stichting ten gunste van het concept ‘vriendenhuizen’ mits voldaan is aan 
de bijhorende voorwaarden bij deze gebruikswijziging; 

2. verleent medewerking door middel van het toepassen van de procedure uit artikel 4, lid 9 van 
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht; 

3. stelt de bijgevoegde brief aan initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1286476 
 

5. Collegevoorstel Consultatie participatie Omgevingswet 
P: Planvorming  
Het college: 

1. neemt kennis van de notitie ‘Consultatie participatie Gemeente Nijkerk’ en het 
‘Participatieplan Omgevingswet Gemeente Nijkerk’;  

2. legt de notitie met de bijlage ter consultatie voor aan de raad. 
Zaaknummer: 1276571 
 

6. Collegevoorstel Vaststelling raadsvoorstel inzake Laadvisie 2030 en instemming met 
inspraaknotitie proactieve laadpalen 2022-23 
P: Vakspecialisten  
Het college: 

1. stemt in met de Inspraaknotitie Proactieve laadpalen 2022-23; 
2. stemt in met de gewijzigde Integrale Laadvisie 2030 en de Inspraaknotitie Laadvisie 2030; 
3. stelt het raadsvoorstel inzake de Integrale Laadvisie 2030 vast en legt deze voor aan de 

gemeenteraad. 
Zaaknummer: 1231507 

 
 
Aldus vastgesteld op 27 juni 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 
 


