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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 15 september 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 allen 
 

Kerntakendiscussie college 
Vorig jaar is door de raad een motie aangenomen waarin is gevraagd in beeld te brengen 
welke mogelijkheden er zijn om te kunnen besparen op de uitgaven of inkomsten te 
verhogen. Dit onderzoek is uitgevoerd en afgerond en de resultaten zijn aan het college 
aangeboden. In de kadernota begroting 2021 heeft de raad besloten dat voor een bedrag van 
€ 800.000, - voorstellen moeten worden gedaan. Het college biedt een voorstel aan de raad 
aan om tot invulling te komen van deze € 800.000, -. 
 

Programmabegroting 2021 - 2024 
In de vergadering van de raad van 2 juli 2020 is de kadernota begroting 2021 - 2024 
vastgesteld. De uitwerking daarvan is de Programmabegroting 2021 - 2024. De uitkomst is in 
lijn met de uitkomst van de kadernota. Het college biedt de Programmabegroting 2021 - 2024 
aan de raad aan ter vaststelling in de vergadering van 5 november 2020. 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Belastingvoorstellen 2021 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel "Belastingvoorstellen 2021", waarmee de 
nieuwe belastingverordeningen 2021 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. In deze 
verordeningen zijn de tariefvoorstellen verwerkt zoals opgenomen in de kadernota 2021. 
 

Tracé ontsluitingsweg vanuit Vathorst-Bovenduist 
Het college heeft ingestemd met het in opiniërende zin voorleggen aan de gemeenteraad van 
een rapport van de gemeente Amersfoort (opgesteld door RHDHV) waarin twee mogelijke 
tracés voor de ontsluitingsweg vanuit Vathorst-Bovenduist worden beschreven 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Plan van Aanpak Beheersing Financiën Jeugd en Wmo, fase 2 
Het college neemt kennis van het Plan van Aanpak Beheersing Financiën Jeugd en Wmo en 
gaat akkoord met doorzending naar de raad ter bespreking. 
 

Aansluiten bij Eén tegen Eenzaamheid 
In 2018 heeft het Ministerie van VWS het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ gelanceerd. Doel is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken 
door eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. Het college heeft besloten om aan 
te sluiten bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Hiermee wordt uitvoering gegeven 
aan het coalitieakkoord Nieuwe Wegen, Vaste Waarden! en maken we extra zichtbaar dat we 
als gemeente eenzaamheid aanpakken. 



 

 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Tweede resultaat woningtoewijzing 35 sociale huurwoningen op het derde eiland 
Rengerswetering 
Het college informeert de commissie Ruimte over het tweede resultaat woonruimteverdeling 
van 35 opgeleverde nieuwbouw sociale huurwoningen (appartementen) op het derde eiland 
Rengerswetering. Het resultaat is dat alle woningen zijn toegewezen aan Bunschotenaren 
vanuit een combinatie van invalshoeken lokale binding, doorstroming en urgentie. Een 
vergelijkbaar resultaat als de 26 sociale huurwoningen (eengezinswoningen) die eerder 
geadverteerd zijn. 
 

Herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum 
Het college heeft ingestemd met het agenderen voor behandeling in de commissie Ruimte 
van het voorstel voorontwerp herziening bestemmingsplan Spakenburg-Centrum. Met deze 
'technische' herziening worden enige onvolkomenheden in de regels van het 
bestemmingsplan Spakenburg-Centrum gerepareerd, waardoor een volwaardig functioneren 
van de horeca-adviescommissie mogelijk is. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Papierinzameling bij scholen 
Het college stelt de raad voor de huidige manier van oud papierinzameling bij scholen stop te 
zetten. De kosten voor inzameling staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Om scholen 
te compenseren voor het verlies aan inkomsten wordt een afbouwregeling voorgesteld. 
Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid gebruik te maken van minicontainers voor 
grondstoffen (papier, pmd, gft). 
 

Nascheiding kaderstellend plan van aanpak 
Het college legt de gemeenteraad het kaderstellend plan van aanpak "nascheiding" ter 
besluitvorming voor. Dit plan van aanpak stelt de kaders en randvoorwaarden voor de 
invoering van een systeem van nascheiding van huishoudelijk afval per 1-1-2022. Er is in het 
plan specifieke aandacht voor het betrekken van inwoners (participatiestrategie) en de 
bestuurlijke besluitvorming (bestuurlijke strategie). 
 
 
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. 


