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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 28 september 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. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Tussenrapportage BBS 2021 
Het college gaat akkoord met de Tussenrapportage 2021 van de BBS-uitvoeringsorganisatie. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Omgevingsvergunning Westdijk 4 4a verbouwen bedrijfshal t.b.v. realiseren 4 
appartementen UV 2020335 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag 
omgevingsvergunning Westdijk 4-4a. Het gaat om de verbouw van de bedrijfshal t.b.v. het 
realiseren van vier appartementen met berging en het aanleggen van parkeerplaatsen op de 
achterzijde van de kavel aan de Westdijk 4-4a. Het ontwerpbesluit met de stukken die op de 
aanvraag betrekking hebben worden ter inzage gelegd voor zes weken. Eenieder kan binnen 
deze termijn zienswijzen indienen. Na afloop van de ter inzage termijn wordt het definitieve 
besluit genomen, na afweging van evt. ingediende zienswijzen. 
 
 

Omgevingsvergunning Eemdijk 146a hooischuur (vervangende schuurruimte) 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag 
omgevingsvergunning Eemdijk 146a. Het gaat om het plaatsen van een hooischuur 
(vervangende schuurruimte) bij de woning Eemdijk 146a te Eemdijk. Het ontwerpbesluit met 
de stukken die op de aanvraag betrekking hebben worden ter inzage gelegd voor zes weken. 
Eenieder kan binnen deze termijn zienswijzen indienen. Na afloop van de ter inzage termijn 
wordt het definitieve besluit genomen, na afweging van evt. ingediende zienswijzen. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Deelname aan Europese aanbestedingsprocedure speelvoorzieningen vanuit ISNV 
Het college stemt in om deel te nemen aan de gezamenlijke Europese 
aanbestedingsprocedure voor de leverantie en plaatsing van speelvoorzieningen vanuit 
Inkoop Samenwerking Noord Veluwe (ISNV). 
 
 
 
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. 


