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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 9 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 
 

Stand van zaken 2021 Nota Arbeidsmigranten 
In 2018 is de startnota Arbeidsmigranten 'Een woon- en leefomgeving voor en met 
arbeidsmigranten" vastgesteld. Jaarlijks wil de raad worden geïnformeerd. Via een 
schriftelijke mededeling informeert het college per uitgangspunt over de situatie in 2021 
rondom de arbeidsmigranten in Bunschoten. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Regionaal Mobiliteitsprogramma 
Het college heeft het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0 vastgesteld. In de Regio 
Midden-Nederland gaan bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden actief 
samenwerken aan een schoon, slim en energiezuinig mobiliteitssysteem.  

 
Het samenwerkingsprogramma dat hieraan ten grondslag komt te liggen is het RMP van de 
regio Midden-Nederland. Het RMP vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Uitgangspunt is dat er 
regionaal maatwerk nodig is in de transitie. Overheden hebben in het Klimaatakkoord daarom 
de afspraak gemaakt om een landelijk dekkend geheel van RMP’s te ontwikkelen. Het RMP 
van de regio Midden-Nederland is daarmee een instrument om op regionaal schaalniveau 
toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen te realiseren. 

 
Deze eerste versie is beleidsarm en bevat alleen bestaande maatregelen en 
beleidsinitiatieven. Met het RMP1.0 markeren we een eerste mijlpaal van de samenwerking, 
als vertrekpunt voor het vervolg. Het document wordt ter voorbereiding op verdere voor te 
stellen maatregelen (in 2022) via een schriftelijke mededeling ter kennis gebracht van de 
commissie Ruimte.  
 
 

Technische aanpassing Financiële verordening art. 212 GW gemeente Bunschoten 
2022 
Het college heeft de Financiële verordening art. 212 Gemeentewet herzien en stelt de raad 
voor deze vast te stellen. In deze verordening zijn regels opgenomen over de gemeentelijke 
financiële organisatie op het gebied van beheer, beleid en controle. 
 
 

Parkeeronderzoek centrum 
Het college stelt de raadscommissie Ruimte voor om een opiniërende bespreking te voeren 
welke betrekking heeft op een aantal onderwerpen en mogelijk te treffen maatregelen die 
voortkomen uit het uitgevoerde parkeeronderzoek centrum. 
 
 



Verordening onroerendzaakbelastingen Bunschoten 2022 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel Verordening onroerendzaakbelastingen 
Bunschoten 2022. 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 2022. Er wordt een inflatieaanpassing doorgevoerd van 1,40%. 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 
 

Actualisatie Algemene Subsidieverordening 
Het college leidt het voorstel tot actualisatie van de Algemene Subsidieverordening door naar 
de gemeenteraad. 
 
 

Verordening Sociaal domein 2022 gemeente Bunschoten 
Het college is akkoord gegaan om de Verordening Sociaal Domein 2022 en de daarbij 
behorende Toelichting voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee wordt ook aan de 
gemeenteraad voorgelegd om de Verordening Sociaal Domein 2021 inclusief Toelichting in te 
trekken. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Verzoek verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
Oostsingel/Garnalenweg (Van Amerongenterrein) 
Na een zorgvuldig voorbereidingsproces is er een vergunning aangevraagd voor een 
bouwplan aan de Oostsingel/Garnalenweg. Dit plan bestaat uit het oprichten van 3 
woongebouwen met in totaal 49 appartementen, een parkeerkelder en 6 twee-onder-een-
kapwoningen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2020 een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. 
Tegen het voorgenomen bouwplan zijn twee zienswijzen ingediend, tijdens de periode dat het 
plan ter inzage lag. Naar aanleiding van deze zienswijzen en het inspreken tijdens een 
commissievergadering, is de afgelopen periode overleg gevoerd. Tijdens dit overleg heeft de 
reclamant richting de gemeente zijn zienswijzen nader toegelicht en aangevuld. De gemeente 
heeft op basis van een nadere analyse vastgesteld dat er geen milieubelemmeringen zijn om 
de omgevingsvergunning te verlenen.  
Het college heeft na afweging van de belangen, besloten om de ingebrachte zienswijzen 
ongegrond te verklaren en de gemeenteraad voor te stellen om een definitieve verklaring van 
geen bedenkingen af te geven. Na afgifte van deze verklaring kan de omgevingsvergunning 
voor het plan worden verleend. 
 
 

Toekomstbeeld Omgevingsvisie Bunschoten, Milieu-impactbeoordeling 
Omgevingsvisie Bunschoten 
Het college stelt de commissie Ruimte voor om een opiniërende bespreking te voeren met 
betrekking tot het Toekomstbeeld voor de omgevingsvisie. 
 
 

Huisvestingsverordening Bunschoten 2022-2025 
Het college stemt in met het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Bunschoten 2022-2025. 
Deze huisvestingsverordening is nodig vanwege aanhoudende schaarste aan sociale 
huurwoningen. Verder zijn er enige regionale afstemmingsafspraken ter uniformering 
verwerkt in deze verordening, welke doorwerken in de website woningnet Eemvallei, waarin 
het aanbod aan sociale huurwoningen van de gehele regio Amersfoort samenkomt. 
 



 
 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Collegevoorstel Teruglevercapaciteit elektriciteitsnetwerk 
Het college stelt de raad middels een schriftelijke mededeling op de hoogte van de 
teruglevercapaciteit van duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnetwerk voor nieuwe 
grootschalige zon- en windinitiatieven in de provincie Utrecht. In de uitvoering van beleid over 
de energietransitie komt extra afstemming met de planning van de netbeheerders om het 
elektriciteitsnetwerk uit te breiden. Dit geeft geen verandering voor de bestaande 
beleidsambities over de energietransitie, zoals de ambitie uit de Regionale Energiestrategie 
om in 2030 0,5 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit regionaal op te wekken. 
 
 

Grondprijzen 2022 
Elk jaar worden de grondprijzen voor het volgende jaar vastgesteld in de raadsvergadering 
van december. De grondprijzen voor 2022 worden verhoogd met het inflatiepercentage van 
de kadernota/ programmabegroting 2022-2025. Voor 2022 is het percentage op basis van de 
informatie van het CPB vastgesteld op 1,4%. Vorig jaar 2020 was dit 2,2%. 
 
 

Transitievisie Warmte 
Het college stelt de raad voor de Transitievisie Warmte (TVW) vast te stellen. De visie 
beschrijft de doelen en eerste stappen die gemeente Bunschoten samen met de partners 
neemt tot 2030, de voorzienbare toekomst, om de beweging richting aardgasvrij in 2050 op 
gang te brengen. Deze TVW maakt onderdeel uit van drie samenhangende documenten die 
we in het kader van het nationale Klimaatakkoord moeten opstellen, namelijk de Regionale 
Energiestrategie (RES), de TVW en de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De wettelijke 
grondslag komt in de nieuwe Omgevingswet.  
 
 

Stand van zaken voor invoering systeem van nascheiding per 1-1-22 
Het college informeert de gemeenteraad over de laatste stand van zaken met betrekking tot 
het in te voeren systeem van nascheiding per 1 januari 2022. 
 
 

Speelbeleid 2022-2026 
De huidige nota “Spelen Natuurlijk!? Nu en in de toekomst” is in 2011 vastgesteld en is na 
tien jaar toe aan actualisatie. Middels een nieuw beleidsplan wordt ingespeeld op actuele 
trends en ontwikkelingen op het gebied van spelen en sport.  
De visie “Gezinsvriendelijke, veilige wijken met een gelijkmatige spreiding van speeltuinen 
waarbij de inrichting wordt gekenmerkt door actief en natuurlijk spelen” wordt doorgezet en 
verder aangevuld. Dit wordt gerealiseerd door speeltuinen te vernieuwen/renoveren wanneer 
dit nodig is. Bij nieuwbouwplannen wordt getoetst of er nieuwe speeltuinen ingepast moeten 
worden om aan de juiste verspreiding van speel- en sportvoorzieningen te kunnen voldoen. 
De komende jaren wordt extra geïnvesteerd in het creëren van vier samenspeelplekken en 
het realiseren van een middelgrote speeltuin in het Zuiderzeeplan. Dit alles om kinderen meer 
te laten spelen en te sporten in de openbare ruimte. Het draagt bij aan een betere 
gezondheid, meer welzijn en meer sociale interactie. 
 
 
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. 


