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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 1 december jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 
B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen 
rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de 
beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Titel Eerste wijziging Legesverordening Bunschoten 2021 
Het college stelt een eerste wijziging van de Legesverordening 2021 vast, waarmee de 
paspoort- en rijbewijstarieven worden vastgesteld op de nieuwe wettelijke maximumtarieven. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Woondeal Regio Amersfoort met het Rijk 
Het college stemt in met de schriftelijke mededeling aan de commissie Ruimte, betreffende 
de voortgang voor het maken van een woondeal regio Amersfoort met het Rijk.  
Met een dergelijke woondeal wordt het - met steun van het Rijk - gemakkelijker om regionaal 
te versnellen en meer woningen te bouwen voor een langere periode om de geconstateerde 
woning schaarste op te lossen. De bedoeling daarbij is dat alle negen gemeenten in de regio 
meer gaan bouwen dan voor eigen behoefte. De gemeente Bunschoten steekt daarbij in op 
een versnelling van de nieuwbouwopgave woningen met 20% de komende vijf jaren, bovenop 
het bouwen voor eigen behoefte. 
 

Bezwaarschriften slibverspreiding 
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verspreiden van bagger en het 
opnieuw inzaaien van een perceel grond gelegen aan de Fokjesweg. Tegen deze vergunning 
zijn in totaal tien bezwaarschriften ingediend. Op advies van de commissie Bezwaarschriften 
heeft het college zes van deze bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard. De reden 
hiervoor is dat vijf bezwaarschriften te laat zijn ingediend en bij een bezwaarschrift de 
indiener van het bezwaarschrift geen belanghebbende is. 
De overige vier bezwaarschriften zullen inhoudelijk worden behandeld door de commissie 
Bezwaarschriften. Na advies van de commissie Bezwaarschriften zal het college een 
beslissing nemen op deze vier bezwaarschriften. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Actualisatie en aanvulling (PFAS) Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart 
Het college heeft besloten om het geactualiseerde bodembeheerplan ter besluitvorming voor 
te leggen aan de raad. Deze nota is opgesteld om te voorkomen dat er voor elk grondverzet 
duur (tijdrovend) bodemonderzoek gedaan moet worden. In deze actualisatie is ook rekening 
gehouden met de op het ogenblik bestaande PFAS-problematiek.  
 
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 



beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


