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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 24 augustus 2021. 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. 
 

 
Onderstaande besluiten zijn genomen in de periode 14 juli t/m 17 augustus 2021 en 
worden ter bekrachtiging opgenomen in de openbare besluitenlijst van 24-08-2021 nr. 
29 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Advies zendmachtiging streekomroep Eemland 1 
Het college keurt het doorzetten naar de raad goed van het bijgesloten raadsadvies met 
betrekking tot het verzoek van de Stichting Streekomroep Eemland 1 voor aanwijzing als 
lokale publieke media-instelling voor de komende vijf jaar. 
 
 

STEV jaarverslag 2020 
In juni 2021 is het jaarverslag met de jaarrekening 2020 ontvangen van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV). STEV verzorgt in Bunschoten het 
openbaar onderwijs bij de sportbasisschool ‘t Kruisrak. Het college stelt de raad voor om 
geen zienswijze in te dienen omdat het door STEV voorgelegde jaarverslag en jaarrekening 
2020 hiertoe geen aanleiding geven. 
 

Activiteiten coronasteunpakketten 
Het college stemt in met de besteding van de coronasteunpakketten (€134.000) aan diverse 
activiteiten voor jeugd en kwetsbare volwassenen en ouderen. 
 
 
 

Onderstaande besluiten zijn genomen in de B&W-vergadering van 24-08-2021 

 
Portefeuille van burgemeester M. van de Groep 
 

Verrekening neveninkomsten bestuurders 
In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief 
dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Om te bepalen of er sprake moet zijn 
van een verrekening is aan alle bestuurders gevraagd om hun gegevens in te vullen in het 
webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  Op basis van 
de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden. 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Stand van zaken snelle fietsroute Amersfoort-Bunschoten 

Het college  heeft ingestemd met de tekst van een schriftelijke mededeling voor de commissie 
Ruimte over de stand van zaken van de snelle fietsroute Amersfoort-Bunschoten 
 



 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Schriftelijke mededeling Herinrichting Dorpsstraat 
Het college heeft ingestemd met de tekst van een schriftelijke mededeling voor de commissie 
Ruimte over de stand van zaken van de herinrichting van de Dorpsstraat. De herinrichting is 
onderdeel van project Bunschoten-Stad (verbeteren leefomgeving). 
 
 

CV Evaluatie SO JGGZ 2020 
Het college neemt kennis van de evaluatie van de inzet van de specialistisch ondersteuner 
jeugd GGZ (SO JGGZ) 2020 en biedt dit ter informatie aan aan de gemeenteraad. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Voortgang ontwikkeling tiny houses 
Het college heeft ingestemd met een voorlopige locatie voor de realisatie van 15 
grondgebonden sociale huurwoningen en 16 Tiny Houses. Nadat de commissie Ruimte 
hierover is geïnformeerd via een Schriftelijke mededeling zal het participatietraject worden 
gestart. 
 
 

Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsstraat 90 
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen en 
herontwikkelen van de voormalige burgemeesterswoning naar zes appartementen, het 
oprichten van een woongebouw met drie appartementen met overdekte fietsenstalling en 
bergingen aan de Dorpsstraat 90 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. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Opiniërende bespreking speelbeleid 2022-2026 
Het college stemt in om de opiniërende bespreking betreffende het speelbeleid 2022-2026 
voor te leggen aan de commissie Ruimte, waarbij wensen worden voorgelegd om de 
komende jaren in te investeren. 
 
 
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. 


