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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 16 augustus 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 R. Beukers 
 
Voorstel voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT 
Het algemeen bestuur van GBLT heeft ingestemd met het aanbieden van het ontwerp voor 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor eventuele zienswijze aan de deelnemende 
colleges en gemeenteraden binnen het GBLT. Met het huidige voorstel beoogt men het 
goede evenwicht van onderlinge solidariteit, uiteenlopende belangen en bedrijfsmatige 
efficiency te bereiken. Het college biedt de achtergrondnotitie, handvest en het ontwerp van 
de gewijzigde regeling aan de gemeenteraad aan. 
 
Collegevoorstel participatiebeleid 2023 
Het college stemt in met het voorgestelde participatiebeleid en en stuurt deze ter vastlegging 
door naar de raad. Met het vastleggen van deze beleidsnotitie voldoet de gemeente aan zijn 
verplichting om participatiebeleid vast te stellen. Met het beleid is een balans gezocht om 
initiatiefnemers een grote vrijheid mee te geven om het participatieproces op maat in te 
richten binnen duidelijke kaders en spelregels. Zo wordt de kwaliteit van het 
participatieproces gewaarborgd en is het voor initiatiefnemers inzichtelijk wat er van hen 
wordt verwacht. 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Fusie Meridiaan College en Meerwegen scholengroep  
Het college brengt positief advies uit inzake de voorgenomen fusie van de besturen tussen 
Meridiaan en Meerwegen ten behoeve van de fusie effectrapportage. Het college 
onderschrijft het doel van de voorgenomen besturenfusie om kwalitatief goed onderwijs te 
blijven bieden voor de langere termijn en ziet geen bezwaren in deze voorgenomen 
besturenfusie. 
 
Fusie VCO en VVGO  
Het college brengt positief advies uit inzake de voorgenomen fusie van de besturen tussen 
VCO Bunschoten en VVGO Bunschoten-Spakenburg ten behoeve van de fusie 
effectrapportage. Het college onderschrijft het doel van de voorgenomen besturenfusie om 
kwalitatief goed basisonderwijs te blijven bieden voor de langere termijn en ziet geen 
bezwaren in deze voorgenomen besturenfusie. 
 
STEV Jaarverslag 2021 
Het college ontving in mei 2022 het jaarverslag met de jaarrekening 2021van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (STEV). STEV verzorgt in Bunschoten het 
openbaar onderwijs bij de sportbasisschool ‘t Kruisrak. Het college stelt de raad voor om 
geen zienswijze in te dienen omdat het door STEV voorgelegde jaarverslag en jaarrekening 
2021 hiertoe geen aanleiding geven. 
 
 
 
 



Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Coördinatiebesluit herontwikkeling perceel Stedin aan de Groeneweg 
Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp-raadsvoorstel vastgesteld, 
waarin de gemeenteraad wordt voorgesteld de gemeentelijke coördinatieregeling uit afdeling 
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het project van Stedin aan 
de Groeneweg 4 te Bunschoten-Spakenburg. 
 
Opkoopbescherming gemeente Bunschoten 
Het college verzoekt de raadscommissie Ruimte een opiniërende bespreking te voeren 
waarin een richtinggevende uitspraak wordt gedaan met betrekking tot de mogelijkheid van 
invoering van opkoopbescherming voor goedkope en middeldure koopwoningen tot aan de 
NHG-grens (norm 2022 = 355.000 Euro), zowel voor bestaande als voor 
nieuwbouwwoningen. Voordat het college dit verder uitwerkt in de Huisvestingsverordening 
en een toezichts- en handhavingssysteem opzet, wordt aan de raad via de commissie Ruimte 
om een richtinggevend advies gevraagd om deze maatregel al dan niet door te zetten.  
 
Vastelling Partiële herziening Bedrijventerreinen Zuid - uitsluiten geluidsgevoelige 
objecten 
Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Partiele Herziening Bedrijventerreinen 
Zuid - uitsluiten geluidsgevoelige objecten voor vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 
 
 
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. 


