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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 23 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 burgemeester M. van de Groep 
 
Wijziging Regeling Zonder Meer samenwerking BLNP 
De gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten zijn in 2017 een samenwerking 
bedrijfsvoering gestart onder een Gemeenschappelijke Regeling Zonder Meer (RZM). In de 
RZM is vastgelegd welke taken door BLNP worden uitgevoerd en welke formatie de 
gemeenten hiervoor leveren. Begin 2021 is de overdracht van de aansturing van (een deel 
van de) medewerkers vastgelegd. Hierbij is geconstateerd dat de in de RZM vastgelegde 
taken en formatie zijn gewijzigd. De RZM dient hierop aangepast te worden. 

 
 
Hoofdstembureau 
Het college heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 voor 4 jaar te benoemen tot 
leden en plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau ter verkiezing van de 
gemeenteraad: 
 
Leden:  
mevrouw E. Hoogstraten (plaatsvervangend voorzitter) 
de heer H. de Graaf  
mevrouw H.M.C. ter Haar-van Twillert  
de heer H. Beekhuis  
 
Plaatsvervangende leden:  
mevrouw M. Zwaan,  
mevrouw S. Slangen,  
mevrouw C. Huijgen-Malenstein 
 
De burgemeester is o.g.v. art E7 lid 2 Kieswet de voorzitter van het hoofdstembureau. 
 
Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad treedt het hoofdstembureau tevens 
als centraal stembureau op en vergadert op de volgende dagen:  
1 februari 2022 om 16.00 uur: onderzoek ingeleverde kandidaat lijsten (niet openbaar).  
4 februari 2022 om 16.00 uur: geldigheid kandidaat lijsten (openbaar)  
31 maart 2022 om 10.00 uur: vaststelling van de uitkomst van de verkiezing (openbaar). 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 

Schriftelijke mededeling 12 aandachtslocaties ongevallen 
Het college heeft ingestemd met het toesturen van een Schriftelijke mededeling aan de 
commissie Ruimte over de resultaten van een onderzoek naar 12 aandachtslocaties 
ongevallen in de gemeente. 
 
 



Intentieovereenkomst Realisatie Fietsinfrastructuurprojecten Regio Amersfoort  
2022-2023 
Het college besluit de intentieovereenkomst Realisatie Fietsinfrastructuurprojecten 2022-2023 
met de Provincie Utrecht aan te gaan. Wethouder Beukers zal de intentieovereenkomst 
namens het college ondertekenen. 
 
 
Kwijtscheldingsregeling gemeente Bunschoten 2022 
Het college stemt in met het raadsvoorstel Kwijtscheldingsregeling Bunschoten 2022. De 
nieuwe regeling is in overeenstemming gebracht met de thans geldende wettelijke regeling en 
sluit m.b.t. de terminologie goed aan bij de nieuwe verordening Afvalstoffenheffing 
Bunschoten 2022. Daarbij wordt het kwijtscheldingsbeleid voor privé gemeentelijke 
belastingschulden voor ZZP’ers verruimd, door de randvoorwaarde te laten vervallen dat een 
ZZP’er alleen kwijtschelding kan aanvragen in geval hij/zij een uitkering ontvangt op grond 
van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 
 

 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 
Statutenwijziging Gastvrije Randmeren 
Het college heeft op 23 november ingestemd met de statutenwijziging van Gebiedscoöperatie 
Gastvrije Randmeren. Wanneer ook de andere leden instemmen met de statutenwijziging 
wordt de gemeente Bunschoten A-lid van Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. 
Gemeente Bunschoten is momenteel B-lid en kan volgens de huidige statuten formeel niet 
meebeslissen over alle projecten in het randmerengebied. In de praktijk worden alle 
gemeente gevraagd om mee te beslissen over lopende projecten. De statuten komen dus niet 
overeen met de praktijk, daarom stelt de coöperatie voor om de statuten te wijzigen. 
 
 
Incidentele subsidie ondersteuning Stichting Cultuur Platform Bunschoten 
Het college stelt onder voorwaarden een incidentele subsidie ter hoogte van 5.560 euro ter 
beschikking aan Stichting Cultuur Platform Bunschoten. Dit met als doel het op korte termijn 
waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van de stichting en daarmee een deel van 
de lokale culturele infrastructuur. 
 
 
Plan van Aanpak Alcohol en Drugs 
De aanleiding van dit plan van aanpak is de afspraak in het coalitieakkoord 2019-2022 
Nieuwe Wegen, Vaste Waarden! De daarin aangekondigde evaluatie naar de effectiviteit en 
doelmatigheid van de verstrekte gelden aan organisaties/ instanties die zich bezighouden met 
alcohol- en drugs(preventie) is inmiddels uitgevoerd. In de kadernota is budget beschikbaar 
gesteld om in navolging daarop dit actieplan op te stellen en daaruit volgende acties uit te 
voeren. Ook sluiten we met dit plan aan bij de ambities in het lokale preventie akkoord. Het 
preventieakkoord is in november 2021 ondertekend door de wethouder en betrokken partijen.  
 
 
Uitvoering Lokaal Preventieakkoord 
Lokale betrokken partijen hebben op 3 november samen met wethouder Peter van Asselt, 
namens de gemeente, hun handtekeningen gezet onder een Lokaal preventieakkoord. In dit 
akkoord zijn ambities en acties opgenomen die gericht zijn op het terugdringen van 
overgewicht, roken, alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Bunschoten. Een belangrijke 
pijler is het stimuleren van een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Het Lokaal 
Preventieakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met 33 lokale organisaties. Samen 
willen ze ervoor zorgen dat in 2040 roken, overgewicht en alcoholgebruik zijn verminderd. Dat 
kinderen en jongeren meer bewegen, niet roken en het niet normaal vinden om te drinken 
voor hun 18e. En dat volwassenen ook overtuigende gezondere keuzes maken. Daarnaast 
wil de gemeente Bunschoten ook energie steken in de preventieve kant van drugsgebruik. 
Het Lokaal Preventieakkoord vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Het Nationaal 



Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040 en op het terugdringen van 
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 
 
 
Nota voor invoering van de nieuwe wet inburgering 
Het college heeft ingestemd met de nota voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering 
2022 en heeft deze doorgeleid naar de raad. 
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Nota vooroverleg herziening bestemmingsplan Randmeer -Westdijk (hotel) 
Het college heeft ingestemd met de voorgestelde beantwoording van de in het kader van het 
verplichte vooroverleg ontvangen reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan Randmeer-
Westdijk (hotellocatie). Het ontwerpbestemmingsplan zal nu verder in procedure worden 
gebracht. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Verkoop grond achter Lorentzweg 4 en 4a 
Er is een verzoek ontvangen van de eigenaar van de percelen Lorentzweg 4 en 4a om de 
grond achter zijn bedrijf te kopen. Het betreft een strook grond van 670 m2. Het college heeft 
besloten om tot verkoop van de grond over te gaan. 
 
 
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. 


