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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 26 januari 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 
 

Jaaroverzicht commissie Bezwaarschriften 
Het college heeft kennis genomen van het jaaroverzicht 2020 van de commissie 
Bezwaarschriften en besloten het jaaroverzicht door middel van een schriftelijke mededeling 
ter kennis te brengen van de raadscommissie Bestuur en Middelen. 
 

Jaaroverzicht ombudsman en klachtbehandeling eerste lijn 
Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag van de ombudsman en het overzicht 
klachtenbehandeling 2020 en besloten deze verslagen door middel van een schriftelijke 
mededeling ter kennis te brengen van de raadscommissie Bestuur en Middelen. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Machtiging gegevens ontvangst kinderopvangtoeslagaffaire 
De gemeente is gemachtigd om vanuit de belastingdienst NAW-gegevens van gedupeerden 
van de kinderopvangtoeslagaffaire in te zien. Door deze machtiging kan de gemeente contact 
opnemen met de gedupeerden om hen ondersteuning aan te bieden. 
 

Preventieve taken schuldhulpverlening 
Het college verleent een structurele subsidie aan Stichting De Boei voor de uitbreiding van 
preventieve taken die zij gaan uitvoeren op het gebied van schuldhulpverlening. Het e.e.a. 
komt voort uit de wettelijke taken die de gemeente heeft op dit gebied. Het budget wordt 
gedekt uit de bestaande post armoede en schulden. 
 

Aanwijzen directeur publieke gezondheid als toezichthouder kinderopvang 
Het college heeft de directeur publieke gezondheid aangewezen als toezichthouders 
kinderopvang. Daarnaast heeft de burgemeester besloten om de bevelsbevoegdheid om in te 
grijpen aan de directeur publieke gezondheid te mandateren (artikel 58n Wet publieke 
gezondheid). 
De reden is dat de GGD regio Utrecht dit besluit nodig heeft om haar taak van Toezicht 
Kinderopvang wettig te kunnen uitvoeren. Doordat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 
(Twm) in werking is getreden, wijzigt de Wet publieke gezondheid (WPG) waardoor deze 
besluiten genomen moesten worden. 
 
  



Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Besluit regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht terrein Oostsingel (Van 
Amerongenterrein) 
Op verzoek van de aanvrager heeft het college besloten om de inbreidingslocatie 
Oostsingel/Garnalenweg aan te wijzen als gebied waar aansluiting op het 
gastransportnetwerk strikt noodzakelijk is op grond van de Gaswet (artikel 10 lid 7 onder a). 
Deze beschikking is gebaseerd op de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. 
Redenen hiervoor zijn de beschikbaarheid van groengas en de technische en financiële 
bezwaren van alternatieve energievoorziening. 
 
 
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. 


