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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 16 februari 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 P. van Asselt 
 

Subsidieverlening Samen Veilig Midden-Nederland 2021 
Het college besluit om voor 2021 Samen Veilig Midden-Nederland te subsidiëren voor de 
uitvoering van Veilig Thuis (€ 167.537) en de uitvoering van SAVE (€ 502.102). 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Herzie verleende omgevingsvergunning A. Cuypstraat 20 (bouwen van een schuur) 
Er is een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een schuur aan de Albert 
Cuypstraat 20 (legalisatie). Na gereedmelding van het bouwwerk blijkt dat er niet in 
overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning is gebouwd (het bouwwerk is 9 à 
10 cm te hoog uitgevoerd). Het college heeft besloten om de verleende omgevingsvergunning 
te herzien door: 
1. de verleende omgevingsvergunning d.d. 27 oktober 2020 in te trekken; 
2. een nieuwe omgevingsvergunning, waarbij afgeweken wordt van het 

bestemmingsplan te verlenen.. 
 
 

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Fokjesweg 
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verspreiden van bagger en het 
opnieuw inzaaien van een perceel grond aan de Fokjesweg. Tegen deze 
omgevingsvergunning is een bezwaarschrift ingediend door een inwoner van Bunschoten. 
De commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. Het 
college heeft dit advies overgenomen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond 
verklaard en het verzoek om een proceskostenvergoeding afgewezen. 
 
 

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Fokjesweg 
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het verspreiden van bagger en het 
opnieuw inzaaien van een perceel grond aan de Fokjesweg. Tegen deze 
omgevingsvergunning hebben twee bewoners van het bungalowpark Eemmeer een 
bezwaarschrift ingediend. 
De commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies overgenomen en het bezwaarschrift 
ontvankelijk en ongegrond verklaard. 
 
 
 
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. 


