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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 27 oktober 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 R. Beukers
Collegevoorstel resultaat draagvlakmeting BIZ Spakenburg Centrum 2020
Het college heeft op dinsdag 27 oktober 2020 vastgesteld dat er onvoldoende draagvlak is
voor het ondernemersinitiatief de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Spakenburg-Centrum
2021-2025. Dat is gebleken na beoordeling van de criteria van de draagvlakmeting. Uit de
draagvlakmeting, waarbij alle ondernemers uit het BIZ-gebied tussen 22 september en 20
oktober jl. hun stem konden uitbrengen, is gebleken dat onvoldoende bijdrageplichtingen
(minder dan 50%) zijn stem heeft uitgebracht en dat te weinig van uitgebrachte stemmen
(minder dan tweederde) voor het continueren van de BIZ is.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Gecombineerd lokaal sport- en preventieakkoord
In 2020 is onder begeleiding van een sportformateur samen met lokale sport- en
beweegaanbieders een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd. In 2021 zetten wij de ambities uit
dit akkoord voort, en breiden deze uit naar een Lokaal Sport- en Preventieakkoord. Het
verbinden van het sportakkoord aan preventie zorgt er voor dat we krachten kunnen bundelen
en nog betere verbindingen tussen sport en bewegen, gezondheidszorg en gezonde leefstijl
kunnen leggen.

Portefeuille van wethouder W. de Jong
Start drie gerechtelijke procedures
De gemeente start drie gerechtelijke procedures in kader van het project grondgebruik.
Gladheidbestrijding 2020-2021
Het college heeft het Uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2020-2021 vastgesteld. Het plan is
aangepast vanwege uitbreiding van de te strooien wegen. De strooiroutes zijn aangepast
vanwege de aanschaf van een vierde zoutstrooier.

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.

