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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 14 maart 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 waarnemend burgemeester A. van Vliet  
 
Benoeming lid commissie Bezwaarschriften 
Het college heeft besloten een nieuw lid te benoemen als lid van de onafhankelijke 
commissie Bezwaarschriften. Deze benoeming was nodig omdat een lid van de commissie 
om persoonlijke redenen om ontslag heeft verzocht.    
 
Wijziging APV 
Het college stelt de raad voor de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten 
2023 vast te stellen en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten 2020 
inclusief 1e wijziging in te trekken. In het ‘Coalitieakkoord Bouwen aan de Toekomst  
2022-2026' is afgesproken dat de sluitingstijd voor de horeca wordt vrijgegeven. Daar is de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunschoten op aangepast. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Overdracht contract Rengerswetering eiland 5 
In 2008 is de gemeente Bunschoten een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan 
met de woningstichting Gooi en Omstreken (G&O) uit Hilversum.  
Als gevolg van gewijzigde regelgeving past de ontwikkeling van koopwoningen en dure 
huurwoningen niet meer bij de doelstellingen van G&O maar ligt de primaire focus van de 
corporatie op het ontwikkelen, verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen. Daarom 
heeft G&O net als voor de eerdere eilanden aan de gemeente gevraagd om in te stemmen 
met de overdracht van de rechten en plichten inzake eiland vijf. G&O wil het contract 
overdragen aan de combinatie Koelewijn Bouw BV - Heinen & Hopman Beheer BV. En aan 
Rengerswetering Bunschoten BV, een vennootschap van Aalberts Deelnemingen Alpha BV 
en BPD Ontwikkeling BV.   
G&O blijft in de rol van woningcorporatie wel betrokken bij de ontwikkeling van 
Rengerswetering Eiland vijf en zal het sociale huurprogramma en het huurprogramma voor 
middeninkomens afnemen. Het college heeft ingestemd met deze contractovername en heeft 
de commissie ruimte hierover geïnformeerd. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Ontwerp omgevingsvergunning UV2022257 Koningin Wilhelminastraat 56-58 
transformatie in 11 appartementen 
Het college heeft besloten een ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken van 
de aanvraag omgevingsvergunning betreffende de renovatie en verbouw van het 
gemeentelijk monumentale pand op het perceel aan de Koningin Wilhelminastraat 56-57, met 
ingang van 16 maart 2023 ter inzage leggen voor een termijn van zes weken. De 
transformatie betreft de verbouw van het pand tot 11 appartementen en bergingen met 
aanleg van parkeerplaatsen en het aanpassen van de in- en uitritten. Binnen deze termijn 



kunnen zienswijzen worden ingediend.  Na afloop van de termijn zal, na afweging van 
eventuele zienswijzen, een definitief besluit op de aanvraag omgevingsvergunning genomen 
worden. 
 
Energiebesparende maatregelen voor huishoudens in energiearmoede 
Gemeente Bunschoten vraagt subsidie aan bij de provincie om gratis vloerisolatie vanaf 
zomer 2023 aan te bieden aan woningeigenaren die energietoeslag hebben ontvangen. 
 
 
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. 
 


