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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 10 november 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 burgemeester M. van de Groep
Stand van zaken 2020 Nota Arbeidsmigranten
In 2018 is de startnota Arbeidsmigranten 'Een woon- en leefomgeving voor en met
arbeidsmigranten" vastgesteld. Jaarlijks wil de raad worden geïnformeerd. Via een
schriftelijke mededeling informeert het college per uitgangspunt over de situatie in 2020
rondom de arbeidsmigranten in Bunschoten.

Portefeuille van wethouder R. Beukers
Buurtbus Eemdijk
Het college heeft ingestemd met een schriftelijke mededeling voor de commissie Ruimte om
hen te informeren over de stand van zaken over het besluit van de vereniging buurtbus
Eemdijk om te stoppen met haar activiteiten.

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Schriftelijke mededeling rond stand van zaken tiny houses
Het college heeft ingestemd met een schriftelijke mededeling voor de commissie Ruimte om
hen te informeren over de stand van zaken rond de eventuele realisatie van tiny houses
binnen de gemeente Bunschoten.
Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort: urgentie & opgaven en afwegingskader
De Regio Amersfoort en de Provincie Utrecht hebben samen het initiatief genomen om een
integrale verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen om de groei van Regio Amersfoort voor
wonen, werken, bereikbaarheid en landschap in goede banen te leiden. Daarvoor is het nodig
een integrale visie en strategie op te stellen: het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio
Amersfoort. Het college heeft ingestemd met
de beschreven Urgentie & Opgaven en het Afwegingskader als vertrekpunten voor het op te
stellen Ontwikkelbeeld, dat tevens aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming.

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.

