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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 12 januari 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
Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk
De gemeente Bunschoten heeft de samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk
getekend. Dit betreft een samenwerking tussen gemeenten in de Arbeidsmarktregio
Amersfoort, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, onderwijsinstellingen en het SW
Bedrijf, voor regionale projecten ten behoeve van de inclusieve arbeidsmarkt.
Coronasteun VVV Bunschoten-Spakenburg
De VVV is een belangrijke partner van de gemeente op het gebied van toerisme, recreatie en
evenementen. Doordat de VVV Bunschoten-Spakenburg door de coronacrisis in financieel
zwaar weer terecht is gekomen, wordt de raad verzocht om een incidentele subsidie van €
21.000, - als corona steunmaatregel beschikbaar te stellen.
Corona steunmaatregel Behoud Museumhaven Spakenburg
Het college besluit tot doorvoer naar de raad van het raadstuk 'Incidentele subsidie SBMS
t.b.v. corona steunmaatregel behoud museumhaven Spakenburg' en vraagt de raad om de
voorgestelde incidentele subsidie aan de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg goed
te keuren. De subsidie van € 80.000, - heeft als doel het behoud van de lokale historische
bottervloot en voorziet in een financiële tegemoetkoming in de onderhoudskosten van
individuele botters (in eigendom van een stichting of particulier).

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Inspraaknotitie herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum
Het college heeft kennisgenomen van de reactie uit het vooroverleg en daarmee de
inspraaknotitie herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum vastgesteld. Het
herzieningsplan zal aansluitend medio januari 2021 verder in procedure worden gebracht.

Portefeuille van wethouder W. de Jong
Europese aanbestedingsprocedure "Onderhoud gazons gemeente Bunschoten 20212022"
Het huidige contract voor het onderhoud van de gazons is aan het einde van 2020 verlopen
en er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het contract te verlengen met de
huidige aannemer. Om in 2021 weer het gras te kunnen onderhouden in de openbare ruimte,
zal een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden met een nieuwe opdrachtnemer. Het
nieuwe onderhoudsbestek dient hierdoor aanbesteed te worden waarbij de Europese
aanbestedingsprocedure doorlopen moet worden.

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.

