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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 9 februari 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 P. van Asselt 
 

Bevoorschotting Leerlingenvervoer tweede lockdown 
Het college stemt in met bevoorschotting van de vervoerders leerlingenvervoer per 16 
december 2020 tot de datum waarop de scholen weer open gaan. De bevoorschotting vindt 
plaats onder de voorwaarde dat alle mogelijke compensatiemaatregelen optimaal worden 
benut en alle inkomsten/voordeel die hieruit voortvloeien worden gecrediteerd en in lijn met 
de VNG, het Rijk en in gezamenlijkheid met de regio. 
 

Schriftelijke vragen VVD ex artikel 35 Reglement van Orde 
Het college heeft schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de VVD. De vragen 
hebben betrekking op de datagegevens bij de GGD. Het college heeft de beantwoording 
vastgesteld en zal door middel van een brief een reactie versturen aan de fractie. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

VTH verlenging beleid en beoordeling IBT 
Het college verlengt het beleid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving met een jaar. Het gaat om taken in de 
ruimtelijke ordening, bouwen, archeologie, monumentenzorg en milieu. Ondertussen werkt de 
gemeente aan nieuw "omgevingswetproof" VHT beleid voor 2021-2024. De beoordeling van 
onze taken op het gebied van VHT is door de provincie als "adequaat" aangemerkt. 
 
 
 
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. 


