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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 23 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 
 

Mandatering Schuldhulpverlening Plangroep 
PLANgroep B.V. helpt burgers uit gemeente Bunschoten bij schulden. Het college heeft 
besloten PLANgroep B.V. te Culemborg mandaat te verlenen om namens het college 
besluiten te nemen op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het Besluit 
breed moratorium, artikel 285 lid 1 onder f van de Faillissementswet, artikel 288 lid 2 onder b 
van de Faillissementswet en artikel 48 lid 1 onder b. van de Wet op het consumentenkrediet. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Aanvraag omgevingsvergunning Havenstraat 
Voor de locatie Havenstraat 3, 5 en 7 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 
het realiseren van 7 appartementen. Van belanghebbenden is een (prematuur) 
bezwaarschrift ontvangen. Het college heeft besloten om, met toepassing van een 
afwijkingsprocedure, tot vergunningverlening over te gaan. De prematuur ingediende 
bezwaren zijn 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. 


