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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 3 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 allen 
 

Tussentijdse bestuursrapportage 2020 
Het college heeft ingestemd met de tussentijdse bestuursrapportage 2020 en biedt deze ter 
vaststelling aan, aan de raad. De tussentijdse rapportage heeft een positief effect dat via een 
begrotingswijziging aan de algemene reserve wordt toegevoegd. 
 
 

Portefeuille van burgemeester M. van de Groep 
 

Verkenning van wens uit het coalitieakkoord voor langere grafrust 
Het college heeft het rapport "Verkenning van wens uit het coalitieakkoord voor langere 
grafrust" vastgesteld. In het rapport worden de mogelijkheden onderzocht om uitvoering te 
geven aan de wens van de coalitie om langere grafrust te creëren. Het college heeft de 
aanbevelingen overgenomen en budget ter beschikking gesteld om de mogelijkheden voor 
het vergroten van de capaciteit van de begraafplaats de Akker nader te onderzoeken en de 
financiële consequenties van de beleidskeuzes in beeld te brengen. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten 2020 
Het college stelt de raad voor de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten 
2020 vast te stellen 
 

Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019 
Het college heeft kennisgenomen van de Jaarrapportage Gegevensbescherming 2019; en 
stuurt deze, samen met de ambtelijke reactie naar de griffie ten behoeve van de raad. De in 
de jaarrapportage genoemde aanbevelingen zijn overgenomen conform de bijgevoegde 
reactie. 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Evaluatie criteria trouwlocatie(s) en doorontwikkeling huwelijksbeleid 
Het college heeft besloten om de notitie 'evaluatie criteria tot aanwijzing huis der gemeente/ 
trouwlocatie' aan de gemeenteraad aan te bieden. De gemeenteraad is bevoegd om de 
kaders c.q. de criteria ten aanzien van trouwlocaties vast te stellen. Het college verzoekt de 
gemeenteraad in te stemmen met het door ontwikkelen van het huwelijksbeleid/ de criteria in 
2021. 
 
Herziening gemeentepagina 
Het college neemt kennis van de opiniërende bespreking 'Herziening gemeentepagina' en 
biedt deze aan de commissie Bestuur en Middelen aan. 



 

Collegevoorstel resultaat draagvlakmeting 2020 BIZ Haarbrug Noord 
Het college heeft op dinsdag 3 november 2020 vastgesteld dat er onvoldoende draagvlak is 
voor het ondernemersinitiatief de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Haarbrug-Noord 2021-
2025. Dat is gebleken na beoordeling van de criteria van de draagvlakmeting. Uit de 
draagvlakmeting, waarbij alle ondernemers uit het BIZ-gebied tussen 29 september en 27 
oktober jl. hun stem konden uitbrengen, is gebleken dat onvoldoende bijdrageplichtingen 
(minder dan 50%) zijn stem heeft uitgebracht voor het continueren van de BIZ is. 
 

Gunning aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering 1-1-2021 
Het college heeft besloten om het nieuwe contract van de aansprakelijkheidsverzekering per 
1 januari 2021 voorlopig te gunnen aan Melior Verzekeringen (Mandatis). Indien er binnen 
drie weken geen bezwaar wordt gemaakt zal er worden overgegaan tot een definitieve 
gunning. Melior Verzekeringen (Mandatis) heeft op alle percelen (BLNP gemeenten) van 
deze aanbesteding als laagste ingeschreven. 

 

Verkeersmaatregelen rond Het Sterrenlicht en Calvijnschool 
Het college heeft ingestemd met het instellen: 
- van een stopverbod in de Prinses Irenestraat ter hoogte van de Calvijnschool/Het 
Sterrenlicht, gedurende schooltijden, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur; 
- van éénrichtingverkeer in de Prins Johan Frisostraat richting de Koning Wilhelminastraat op 
het gedeelte vanaf de Prins Clausstraat. 
 

Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Verordening onroerende zaakbelastingen 
2021. In dit voorstel wordt aan de raad verzocht om de tarieven in deze OZB verordening vast 
te stellen met inachtneming de uitgangspunten zoals vastgesteld in kadernota 2021. Er wordt 
een tariefstijging doorgevoerd van 2,20% inflatie. Verder worden de tarieven aangepast door 
neutralisering van de gemiddelde effecten herwaardering Wet WOZ voor woningen en niet-
woningen. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Verordening Sociaal domein 2021 gemeente Bunschoten 
Het college is akkoord gegaan om de Verordening Sociaal Domein 2021 en de daarbij 
behorende Toelichting voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee wordt ook aan de 
gemeenteraad voorgelegd om de Verordening Sociaal Domein 2020 inclusief Toelichting in te 
trekken. 
 

Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021-2024 
Het college stemt in met het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 
en stuurt het voor vaststelling door naar de raad. Dit beleidsplan geeft richtlijnen over hoe de 
gemeente toezicht houdt en handhaaft binnen het sociaal domein. Op deze manier willen we 
oneigenlijk gebruik van middelen en voorzieningen tegengaan. Zo komt zorg en 
ondersteuning alleen terecht bij inwoners die het echt nodig hebben. 

 

Nieuwsbrief Sociaal domein nr. 50 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein 
aan de hand van de maatschappelijke doelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal 
Domein 2019-2022. 
  



Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Aanvraag omgevingsvergunning Oostsingel/Garnalenweg 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van 3 woongebouwen 
met in totaal 48 appartementen waarvan 1 met een parkeerkelder en het oprichten van 6 
twee-onder-één kap woningen met bergingen/opties met daarbij behorende in-/uitritten en 
terreininrichting, Het college heeft besloten om: 
1. Op basis van de uitgebreide procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag;  
2. De gemeenteraad voor te stellen om een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor 
deze planontwikkeling af te laten geven.  
 
 

Definitieve woonvisie 2020-2025 
Het college stemt in met het raadsvoorstel definitieve woonvisie 2020-2025, waarmee aan de 
raad wordt voorgesteld in te stemmen en akkoord te gaan met deze strategische beleidsvisie. 
Nadat de raad in haar vergadering van 10 december 2020 de woonvisie vaststelt, vormt deze 
de bestuurlijke koers de komende vijf jaren voor het onderwerp wonen, zowel voor 
nieuwbouw als bestaande bouw. Relevante inzichten zijn: meer en sneller bouwen, klein en 
betaalbaar bouwen, duurzaam bouwen en transformeren naar gasloze woningen, meer 
bouwen voor ouderen in het kader van langer zelfstandig wonen, een grotere groep inwoners 
bedienen met meer sociale huur, middenhuur en/of sociale koop. We zetten ons de komende 
jaren actief in om de woningvoorraad betaalbaar te houden/maken voor iedereen in 
Bunschoten. Kleinere woningen, waaronder 10 tot 20 tiny houses/XS-woningen, zijn 
onderdeel van onze aanpak. 
 

 

Aanvraag omgevingsvergunning Celsiusweg 7-9 
Er zijn nieuwe en geactualiseerde stukken ingediend inzake de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van een voormalig kantoorpand naar 
een logiesgebouw voor arbeidsmigranten en het plaatsen van een calamiteitenbrug aan de 
Celsiusweg 7-9. Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten om de aanvraag opnieuw 
in procedure te brengen. Nadat de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen heeft afgegeven, zal er een tweede ontwerpbesluit en een nieuwe ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen met alle stukken die op de aanvraag van toepassing zijn, 
voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Grondprijzen 2021 
Elk jaar worden de grondprijzen voor het volgende jaar vastgesteld in de raadsvergadering 
van december. De grondprijzen voor 2021 worden verhoogd met het inflatiepercentage van 
de kadernota / programmabegroting 2021-2024. Voor 2021 is het percentage op basis van de 
informatie van het CPB vastgesteld op 2,2%. Vorig jaar 2020 was dit 1,7%. 
 
 

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe 
UVO   
Het college heeft de gemeenteraad verzocht in te stemmen met het aangaan van een 
centrumregeling voor Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater. De regeling 
omschrijft hoe de medewerkers in dienst van het Platform Water en die zich met afvalwater 
en grondwater bezig houden aangestuurd worden en waar zij gehuisvest worden. In de 
centrumregeling is het Waterschap Vallei en Veluwe aangewezen als centrumorganisatie. 
 
 
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. 


