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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 22 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 P. van Asselt 
 

Capaciteit binnensport en voetbal 
Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de beschikbare capaciteit van de 
binnensportaccommodaties. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige binnensportconfiguratie 
bestaande uit De Kuil, De Stormvogel, De Toekomst en Agilitas voor wat betreft de capaciteit 
voldoet om nu en komende jaren beweegonderwijs en sportverenigingen te faciliteren. Er is 
onvoldoende vraag om aan de stichtingsnorm voor een extra sporthal te voldoen. Met de 
sportverenigingen en stichting sportplatform worden in 2021 gesprekken gevoerd om tot een 
efficiënter gebruik van de beschikbare uren en hallen te komen. 
 

Verlengen leerlingenvervoer 2021-2022 
Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed via een Europese aanbesteding. Het college 
heeft besloten om de overeenkomst tot uitvoering het leerlingenvervoer met een jaar 
(schooljaar 2021 - 2022) te verlengen. Zij vindt continuïteit van het vervoer voor leerlingen en 
ouders belangrijk. Bovendien brengt verlenging van het leerlingenvervoer de minste kosten 
met zich mee. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Brandveiligheid bij zorginstellingen 
De provincie heeft gemeenten verzocht het toezicht op de brandveiligheid bij zorginstellingen 
structureel op te pakken. Het college zendt de provincie een brief waarin we aangeven hoe 
onze gemeente, in samenwerking met de VRU, omgaat met deze taak in de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Inspraak en vooroverleg herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (landtong) 
Het college stemt in met het antwoord op de inspraakreactie van WSV De Eendracht op het 
voorontwerp van de herziening van het bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (gebouw 
landtong) en brengt dit herzieningsplan verder in procedure. Het college stemt in met de 
nadere afspraken die in het kader van deze inspraakreactie met de vereniging zijn gemaakt 
en in een vaststellingsovereenkomst zijn vastgelegd. Tot slot neemt het college kennis van de 
'Notitie grondwaarde landtong na bestemmingsplanwijziging’ waarin de financiële gevolgen 
van de bestemmingsplanherziening verder zijn uitgewerkt. 
 
 
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. 


