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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 15 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 burgemeester M. van de Groep 
 
Jaaroverzicht ombudsman en klachtbehandeling eerste lijn 2021 
Het college heeft kennisgenomen van het jaaroverzicht klachten 2021 en het jaarverslag van 
de gezamenlijke gemeentelijke ombudsman. 
In het jaar 2021 zijn 17 klachten ontvangen en behandeld. De gemeentelijke ombudsman 
heeft vijf klachten ontvangen en behandeld. 
Door middel van een schriftelijke mededeling wordt de raadscommissie Bestuur en Financiën 
geïnformeerd over het jaaroverzicht en het jaarverslag. 
 
 
Jaaroverzicht 2021 commissie bezwaarschriften gemeente Bunschoten 
Het college heeft kennisgenomen van het jaaroverzicht bezwaarschriften 2021. In het jaar 
2021 zijn 20 bezwaarschriften ontvangen en 29 bezwaarschriften behandeld. Door middel 
van een schriftelijke mededeling wordt de raadscommissie Bestuur en Financiën 
geïnformeerd over het jaaroverzicht. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Subsidie Samen Veilig Midden-Nederland 2022 
Het college heeft besloten om voor 2022 Samen Veilig Midden-Nederland te subsidiëren. 
Samen Veilig Midden-Nederland kan ingeschakeld worden als er zorgen zijn over de 
veiligheid van een kind of huiselijk geweld. Samen Veilig Midden-Nederland voert de diensten 
Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE 
(jeugdbescherming en jeugdreclassering) uit. De gemeenten zijn wettelijk verplicht om dit 
aanbod te bekostigen.  
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Intrekken oude bouw- en omgevingsvergunningen 
Uit onze vergunningenadministratie blijken er in de periode 1995 tot 2016 een aantal bouw-
/omgevingsvergunningen van vijf jaar of ouder te bestaan, welke tot op heden niet (in zijn 
geheel) zijn uitgevoerd. Het is wenselijk om deze “oude” bouw-/omgevingsvergunningen in te 
trekken. Vergunninghouders zijn van ons voornemen eind 2021 op de hoogte gesteld. Naar 
aanleiding van een aantal reacties heeft het college besloten om definitief tot het intrekken 
van de bouw-/omgevingsvergunningen over te gaan indien niet aannemelijk is dat er 
binnenkort gestart wordt met de bouwactiviteiten. Het ongebruikt laten voortbestaan van 
bouwrechten die zijn verkregen uit bouw-/omgevingsvergunningen is om meerdere redenen 
ongewenst. 
 
 



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. 


