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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 13 december 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 wethouder P. van Asselt 
 
Schaaktafels in de openbare ruimte 
Wij gaan in de Havenstraat twee schaaktafels in de openbare ruimte plaatsen. Daarmee 
beogen wij (denk)sport en ontmoeting in de openbare ruimte een impuls te geven. 
 
Nadere regel bijzondere bijstand 2023 
Vanwege diverse ontwikkelingen is het gewenst om de Nadere regel voor de bijzondere 
bijstand aan te passen. Het gaat hierbij om aanscherpingen ter verduidelijking van de 
uitvoering of wijzigingen die beter aansluiten bij de actualiteit. De belangrijkste wijziging is de 
vrijlating van de tegemoetkoming voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. 
 
Verlengen regionale samenwerking Grenzeloos Actief 
Wij zetten de regionale samenwerking aangepast sporten in de regio Eemland voort door een 
nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de periode 2023-2026.  
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Koopovereenkomst tevens anterieure overeenkomst inzake uitbreiding Albert Heijn 
Anthon van der Horstlaan 
Het college heeft besloten om een koopovereenkomst / anterieure overeenkomst te sluiten 
met De Damster B.V. voor de voorgenomen uitbreiding van de Albert Heijn aan de Anthon 
van der Horstlaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de verkoop 
van de grond door de gemeente aan de initiatiefnemer, de inrichting van de nieuwe 
buitenruimte en de planning. Nu deze overeenkomst gesloten wordt kan de initiatiefnemer 
ook de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning indienen. 
 
Wijziging GR AVU 
Als gevolg van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenschappelijke 
regeling AVU worden aangepast. Het college vraagt de raad toestemming de 
gemeenschappelijke regeling te wijzigen. 
 
Bezwaarschrift OV kapschuur Zanglijster 
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor een kapschuur. De commissie Bezwaarschriften heeft 
geadviseerd dit bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het college heeft in navolging van dit 
advies het bezwaarschrift ongegrond verklaard. 
 
 
 
 
 
 



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. 


