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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 19 januari 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 
 

Normankader rechtmatigheid 2020 
Het college heeft het normenkader aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. Dit 
normenkader wordt gebruikt door de accountant voor de rechtmatigheidscontrole op de 
jaarrekening 2020. Er is een inventarisatie gemaakt van de wijzigingen. Via een schriftelijke 
mededeling wordt de commissie Bestuur en Middelen hiervan in kennis gesteld. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

IHP 2020-2024 
Wij hebben het uit 2016 daterende integraalhuisvestingsplan scholen (IHP) geactualiseerd. 
Het geactualiseerde IHP voorziet in de huisvestingsprojecten voor primair onderwijs tot en 
met 2024, waaronder de renovatie / vervangende nieuwbouw van de Dr. H. Bavinckschool en 
de nieuwe school in Rengerswetering. Het geactualiseerde IHP wordt ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aangeboden. 

 

Nieuwsbrief nummer 51 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein 
aan de hand van de maatschappelijke doelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal 
Domein 2019-2022. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Vervolgtraject herbestemming van Amerongenschool 
Het college is akkoord met doorgeleiding naar de commissie Ruimte, van het 
commissievoorstel ‘Vervolgtraject herbestemming Van Amerongenschool’ d.d. 25-11-2020.  
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Straatnaamgeving Rengerswetering Eiland 4 (Zuiderland) 
Het college stelt de benaming van de openbare ruimten (straatnamen) Boterland, 
Schoenmakersland, Broekland en Bosland voor het plan Rengerswetering Eiland 4 vast. 
 
 
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. 


