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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 8 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 wethouder P. van Asselt
Subsidie aanvraag regionaal VSV programma RMC 2020 - 2024
De gemeente is - samen met onderwijsinstellingen - wettelijk verplicht om voortijdig
schoolverlaten (VSV) te voorkomen en te bestrijden. Per 2020 start een nieuwe periode voor
de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaters. Hiervoor is een nieuw vierjarig
programma met maatregelen opgesteld. Dit programma vormt tevens de basis voor een
subsidieaanvraag (2020 - 2024) bij het ministerie van OCW. Het betreft een gezamenlijke
aanvraag namens de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regio Eem en Vallei waarbij
Amersfoort de contactgemeente is.
Het college stemt in met het regionaal opgestelde VSV programma 2020 - 2024 en met
indienen van de aanvraag om subsidie voor deze regionale aanpak van voortijdig
schoolverlaters 2020 - 2024.
De burgemeester geeft mandaat aan de wethouder Onderwijs Amersfoort tot ondertekening
van deze aanvraag.
Daarnaast mandateert het college de portefeuillehouder Onderwijs Bunschoten tot het nemen
van besluiten met betrekking tot de uitvoering van taken en werkzaamheden in het kader van
de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie - binnen de geldende kaders en begroting.

Portefeuille van wethouder W. de Jong
Definitief plaatsingsbesluit Voorste Kamp - Morgenkamp
Het college heeft besloten de locaties voor ondergrondse containers in Rengerswetering
(Voorste Kamp-Morgenkamp) definitief aan te wijzen. Tegen het voorgenomen besluit zijn
geen zienswijzen ingediend. Dit besluit wordt gepubliceerd conform afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze ondergrondse containers blijven ook na invoering
van nascheiding nodig ten behoeve van de nabijgelegen appartementen.

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.

