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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 2 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 burgemeester M. van de Groep 
 

Benoeming leden geschillencommissie 
Naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is, op het 
gebied van arbeidsrecht, het bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep) ingewisseld voor 
civiele rechtsbescherming. In de Cao Gemeenten is een regeling van de 
‘geschillenbeslechting’ opgenomen. Als aanvulling hierop is een lokale regeling opgenomen 
in het Personeelshandboek. De personen in de functie van voorzitter, commissieleden en 
onafhankelijk secretaris dienden nog benoemd te worden. Dit is door middel van dit besluit 
gebeurd. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Haalbaarheid zorghotel en hospice in de gemeente Bunschoten 
Het college neemt kennis van de schriftelijke mededeling, gericht aan de raad, waarin verslag 
wordt gedaan van onderzoek naar de haalbaarheid van een zorghotel en hospice in de 
gemeente Bunschoten. 
 

Plan van aanpak sociaal domein rechtmatigheid regio Amersfoort 2020 
Het college stelt het plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein regio Amersfoort 2020 
vast en stemt in met het protocol sociaal domein regio Amersfoort (nieuwe taken). 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Aanvraag omgevingsvergunning "Overtoom" 
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van een 
voorziening tussen de Laakzone en het Randmeer te Bunschoten-Spakenburg. Het college 
heeft het voornemen uitgesproken om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° 
Wabo medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning. Het plan zal 
met het ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. 
 
 
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. 


