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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 22 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 
 
Nieuwe regeling commissies van advies aan het college 
Op verzoek van het college is de regeling waarin de commissies van advies aan het college 
zijn opgenomen geactualiseerd. De wijzigingen hebben betrekking op de taak en de 
samenstelling van de adviescommissies. Daarnaast is een nieuwe adviescommissie 
toegevoegd, te weten de horecacommissie. 
 
 
Interventiespecialist 
Het college heeft besloten de bestuursovereenkomst van 2015 voor het werkgeverschap van 
de informatiemakelaar (nu interventiespecialist) met de gemeente Amersfoort te ontbinden. 
Dit wordt door Bunschoten, Baarn en Soest neergelegd bij de BBS en wordt daarmee 
dichterbij georganiseerd. De interventiespecialist voert procesregie op een groeps- of 
persoonsgerichte aanpak (PGA), waarbij meerdere partijen (zoals politie, woningcorporatie, 
GGZ, etc.) gecoördineerd optreden in geval van ernstige overlast en/of criminaliteit. Deze 
functie zorgt voor verbinding tussen alle betrokken partijen van complexe casuïstiek op het 
gebied van veiligheid en zorg. 
 
 
Ondersteuning controleplicht CTB 2021 en 2022 
Het college stemt in met de Nadere Regel Ondersteuning Controleplicht 
Coronatoegangsbewijzen 1 januari t/m 26 maart 2022. De subsidie is een tegemoetkoming in 
de kosten die gemaakt zijn door lokale organisaties voor bijvoorbeeld de inzet van gastheren, 
gastvrouwen of beveiligers die coronatoegangsbewijzen controleren. Alleen kosten voor 
activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 komen 
voor vergoeding in aanmerking. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 10 april 2022. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Aanwijzing babs 
Het college heeft besloten om Omaima Ben Hammi, Pierre van der Gijp en Esmay Usmany 
aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Met de reeds 
aangewezen Emgré van de Geest treden hiermee vier nieuwe trouwambtenaren aan. Het 
gehele team bestaat daarmee uit zes trouwambtenaren. 
 
 
Waarstaatjegemeente.nl/burgerpeiling 2021 
Het college neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de burgerpeiling 
“Waarstaatjegemeente.nl”, dat is uitgevoerd in het najaar van 2021 en biedt deze rapportage 
ter kennisgeving aan de raadscommissie Bestuur & Financiën aan via een schriftelijke 
mededeling. 
 
 



Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Vervanging hoofdriolen en herinrichting Schildersbuurt 
Het college van B&W heeft het voorlopig ontwerp van de vervanging van de hoofdriolen en de 
inrichting van de Schildersbuurt vastgesteld. In de inrichting zijn onder andere maatregelen 
opgenomen die de wijk meer toekomstbestendig maken op mogelijke klimaatontwikkelingen. 
Het ontwerp wordt gedeeld met de bewoners van de wijk en dient als basis voor het 
selecteren van een aannemer die het werk zal uitvoeren. Hierbij is de planning om in 
september/oktober te starten met de uitvoering. 
 
 
Ontwerpbegroting AVU 2023 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de tekst van een memo 
voor de raad over de AVU-ontwerpbegroting 2023. 
 
 
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. 


