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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 6 april 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 
 

Kinderburgemeester 
Het college vindt het belangrijk om kinderen te betrekken bij de gemeente. Daarom heeft het 
college besloten om jaarlijks een kinderburgemeester in de gemeente Bunschoten aan te 
stellen. Dit zal voor het eerst in het schooljaar 2021 – 2022 plaatsvinden.  De 
kinderburgemeester zal worden gekozen uit groep 7 van het basisonderwijs en heeft vooral 
representatieve taken. Daarnaast kan de kinderburgemeester een eigen speerpunt 
inbrengen. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

DVO BBSUO 2021 
Het college heeft de dienstverleningsovereenkomst met BBSUO vastgesteld. In de 
dienstverleningsovereenkomst hebben de drie gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest, 
vastgelegd welke resultaten en ontwikkelingen zij van BBSUO in het jaar 2021 verwachten. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Zienswijzen aanvraag omgevingsvergunning Celsiusweg 7-9 
Op 3 november 2020 heeft het college ingestemd met een gewijzigde/geactualiseerde 
aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een logiesgebouw voor 
arbeidsmigranten aan de Celsiusweg 7-9 te Bunschoten-Spakenburg. Vervolgens is er een 
(tweede) ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de 
terinzagelegging zijn er zienswijzen ontvangen. Het college heeft, na afweging van de 
belangen, besloten om:  
1. De tijdens de procedure ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren  
2. De gemeenteraad voor te stellen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 
laten geven.  
Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, ten aanzien van de aanvraag 
om omgevingsvergunning, zal er tot vergunningverlening worden overgegaan. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Voorstel rond vaststelling herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum (gebouw 
landtong) 
Het college heeft het raadsvoorstel voor de herziening van het bestemmingsplan 
Spakenburg-Centrum vastgesteld. Deze herziening heeft betrekking op de wijziging van het 
gebruik van het gebouw op de landtong (Kerkermaat 11). 



 
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. 


