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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 15 februari 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk (vanaf 10.30 uur) 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder : M. Broekman 
 
 
1. Collegevoorstel Planning actualisatie NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 

P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college: 

1. neemt kennis van het projectplan NPO (Nationaal Programma Onderwijs); 
2. informeert de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
Zaaknummer: 1247878 
(besluit college 8 februari 2022)  

 
2. Collegevoorstel Bloemrijke akkerranden 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt het raadsvoorstel 'Bloemrijke akkerranden' vast en legt het voor aan de gemeenteraad; 
2. stelt de gemeenteraad voor éénmalig een bedrag van € 20.000, ter overbrugging van 2022, 

beschikbaar te stellen en dit te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve; 
3. beziet bij de integrale afweging in het kader van de Voorjaarsnota 2022, onderdeel 

kaderstelling begroting 2023, of vanaf 2023 financiële middelen hiervoor beschikbaar worden 
gesteld; 

4. evaluatie (door de stichting BAO) in 2022 is nodig en op basis daarvan kan een definitief 
besluit genomen worden. 

Zaaknummer: 1198869 
 
3. Collegevoorstel Locatie Van Kluyve lantaarn 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de locatie voor de Van Kluyve lantaarn vast in de geplande openbare ruimte 
rondom het historische stadhuis. 
Zaaknummer: 1226645 

 
4. Collegevoorstel Reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein, Stationsweg en 

Hoefslag te Nijkerk 
P: Proces-en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het concept definitief ontwerp van de reconstructie Oranjelaan, Willem Alexanderplein, 
Stationsweg en Hoefslag vast en legt deze ter inzage voor formele inspraakprocedure; 

2. is voornemens om 52 parkeerplaatsen op het Willem-Alexanderplein voor lang en kort 
parkeren terug te brengen naar 14 parkeerplaatsen en stelt een maximale parkeerduur in van 
1 uur voor zowel de Oranjelaan als het Willem-Alexanderplein; 

3. brengt de belanghebbenden op de hoogte van het voorgenomen besluit; 
4. stelt de raadsinformatiebrief reconstructie Oranjelaan - Hoefslag vast. 
Zaaknummer: 1187176 
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5. Collegevoorstel Kaderbrief 2023 OddV  
P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. neemt kennis van de Kaderbrief 2023 van de Omgevingsdienst de Vallei; 
2. zendt de Kaderbrief met bijgevoegd raadsvoorstel en- besluit door naar de gemeenteraad ter 

besluitvorming. Het voorstel is om wensen en bedenkingen in te dienen over deze Kaderbrief; 
3. stelt de raad voor de extra kosten van € 64.000 in de Voorjaarsnota 2022 van de begroting 

2023 op te nemen en bij de behandeling van de OddV begroting 2023 nader te besluiten over 
de gevraagde bijdrage van € 36.000,- voor de ontwikkelcapaciteit. 

Zaaknummer: 1231739 
 
6. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen CDA onderzoek windmolens 

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 het geplande onderzoek naar de effecten van de 
plaatsing van windmolens in de gemeente Nijkerk, vast. 
Zaaknummer: 1243283 

 
7. Collegevoorstel Plan van aanpak Bewegen en spelen kan overal 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. stelt het plan van aanpak “Bewegen en spelen kan overal” (versie 18-2-2022) vast; 
2. stelt het concept persbericht vast. 
Zaaknummer: 1246433 

 
 
Aldus vastgesteld op 22 februari 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 
 


