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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 24 november 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
BLNP Gezamenlijke aanschaf Microsoft Licenties
In het kader van de Samenwerking BLNP heeft het college besloten voor de Microsoft
licenties ten behoeve van de kantoorautomatisering de gemeente
Nijkerk aan te wijzen als participationhouder voor de gemeenten Bunschoten, Leusden en
Putten. Daarmee wordt geregeld dat we als BLNP samenwerking worden gezien als één
afnemer van de licenties voor Microsoft. Het beheer en het contractmanagement wordt
daarmee vereenvoudigd.
Benoeming twee nieuwe juryleden jury Gemeentelijke Onderscheiding en Prijzenstelsel
Het college benoemt als nieuwe juryleden voor de jury Gemeentelijke Onderscheiding en
Prijzenstelsel, de heer A. van Oort en de heer A.J. Veldhuizen. Per 1 december a.s. bestaat
de jury daarmee uit mevrouw M. Kos-Miedema, voorzitter, mevrouw W. de Graaf-Duijst,
secretaris en als leden de heer A. van Oort en de heer A.J. Veldhuizen.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Subsidieaanvraag Genadebank 3e en 4e kwartaal 2020 in verband met coronacrisis
In verband met extreme omstandigheden van de coronacrisis (minder inkomsten/hogere
uitgaven) verstrekt het college een incidentele subsidie voor het 3e en 4e kwartaal 2020 aan
de Genadebank van € 5.000, - voor het continueren van hun dienstverlening.
Inkoop zorg en ondersteuning Sociaal Domein 2021, regio Amersfoort
Het college besluit tot het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de regionale
inkoop van zorg en ondersteuning in het Sociaal Domein voor 2021.
Overeenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur 2021-2023
Het college gaat voor de periode 2021-2023 een overeenkomst aan met het Jeugdfonds
Sport en Cultuur.
Inzet specifieke uitkering Onderwijsachterstanden
Het college heeft ingestemd met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten
voor 2021. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te
voorkomen en te bestrijden zodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool
(groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen
met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In
Bunschoten worden reeds diverse effectief bewezen programma’s, activiteiten en projecten
op dit terrein uitgevoerd. Dit past in de wet- en regelgeving hierover.
Daarnaast beogen we – mede door deze inzet - laaggeletterdheid onder de inwoners te
voorkomen, respectievelijk terug te dringen.

Het betreft een inzet van een bedrag van in totaal € 604.756, - . Het Rijk stelt hiervoor
middelen beschikbaar (specifieke uitkering).
Aanpak Vroegsignalering schulden
Het college gaat akkoord met de aanpak vroegsignalering schulden en sluit een
overeenkomst af met Stichting BKR ten behoeve van het gebruik van de applicatie Vindplaats
Schulden.

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Aanvraag omgevingsvergunning hoek Veenestraat/Eemlandia
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van negen woningen,
incl. garages en bergingen met in- en uitritten en het aanleggen van een parkeerterrein op de
hoek Veenestraat/Eemlandia, De aanvraag heeft, in het kader van de uitgebreide procedure,
ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging zijn er zienswijzen ingediend. Het college
heeft besloten om de zienswijzen te weerleggen en ten aanzien van de aanvraag
omgevingsvergunning tot vergunningverlening over te gaan.
Bezwaarschrift omgevingsvergunning Spuistraat 14
Een omwonende heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een berging op een perceel aan de
Spuistraat. De commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaarschrift
niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het te laat is ingediend. Het college heeft conform dit
advies het bezwaarschrift niet-ontvankelijk 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.

