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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 8 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 
 
Benoeming plaatsvervangend ombudsman 
De gemeente Bunschoten heeft samen met de gemeente Nijkerk en Putten gekozen voor een 
gemeentelijke ombudsman en een plaatsvervangend gemeentelijk ombudsman in plaats van 
aansluiting bij de Nationale ombudsman. 
De plaatsvervangend ombudsman heeft de gemeenteraad gevraagd om ontslag. De 
gemeenteraad heeft dit ontslag verleend. 
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen mevrouw mr. S. Dros te 
Apeldoorn te benoemen als plaatsvervangend ombudsman voor de duur van zes jaar. 
 
 
Overbrengen analoog archief 2001-2016 naar de archiefbewaarplaats en beperken van 
de openbaarheid 
Zoals de Archiefwet 1995 voorschrijft wordt het te bewaren archief van de gemeente 
Bunschoten over de periode 2001-2016 overgebracht naar de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats. Hiermee wordt het archief openbaar toegankelijk. Voor een aantal 
dossiers van het archief heeft het college beperkingen aan de openbaarheid gesteld ing. art. 
15, 1e lid Archiefwet (bescherming persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen 
van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden) en er wordt aangegeven dat het archief (bijzondere) 
persoonsgegevens bevat die onder de AVG worden beschermd. 
 
 
Verlenging en uitbreiding gebruik Notubiz 
Het college heeft ingestemd met de verlening en uitbreiding van het contract voor systeem 
wat het college en de raad ondersteunt bij het vergaderen. Daarnaast draagt dit systeem zorg 
voor de (duurzame) opslag van geluids- en video-opnames van de raadsvergaderingen. Het 
college stemt in om eenmalig af te wijken van een meervoudige onderhandse aanbesteding 
bij de aanschaf van deze software omdat er geen marktpartijen zijn die eenzelfde 
geïntegreerde oplossing bieden voor duurzame opslag van video-opnames en een lange 
termijnagenda.  
Het college besluit op de bijlage (aanbieding Notubiz) geheimhouding te leggen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Vestigen recht van opstal gedeelte voormalig handbalveld 
Wij verlenen onder voorwaarden medewerking aan het vestigen van recht van opstal ten 
gunste van Crossfit Bunschoten, om op een gedeelte van het voormalig handbalveld op 
Sportpark De Vinken een sportaccommodatie te vestigen. Zodra Crossfit Bunschoten de 
procedure voor de omgevingsvergunning heeft afgerond en de vergunning is verleend, gaan 
wij over tot het vestigen van recht van opstal. 
 
 



Provinciaal Sportakkoord 
De gemeente ondertekent op 17 februari digitaal, samen met andere Utrechtse gemeenten, 
sport-, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen, het provinciaal sportakkoord. Na 
het landelijk sportakkoord en ons eigen lokaal sportakkoord zijn er nu ook sportieve ambities 
op provinciaal niveau opgesteld. De gemeente is actief betrokken geweest bij het opstellen 
van het provinciaal akkoord, en bekrachtigen die betrokkenheid door het ondertekenen van 
dit document. 
 
 
Subsidievaststellingen in coronatijd 2021 
Wethouder Van Asselt wordt gemandateerd om bij de verzoeken subsidievaststelling 2021 tot 
€ 50.000, - namens het college, in die gevallen waar dat nodig is, artikel 27 
(hardheidsclausule) van de Algemene Subsidieverordening Bunschoten toe te passen. Bij de 
afwikkeling van subsidies is het toepassen van de hardheidsclausule de geijkte manier om 
onder voorwaarden met bijzondere situaties om te gaan, en daar waar nodig 
maatwerkafspraken te maken. 
 
 
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. 


