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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 17 januari 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 burgemeester M. van de Groep 
 
Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 consultatieversie 
Het college biedt de raad een brief en memo over de consultatieversie van de Regionale 
Veiligheidsstrategie 2023-2026 aan.     
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Verlengen leerlingenvervoer 2023-2024 
Het leerlingenvervoer is in het verleden regionaal aanbesteed via een Europese 
aanbesteding. Het college besluit om de overeenkomst tot uitvoering van het 
leerlingenvervoer met een jaar (schooljaar 2023-2024) te verlengen.  Er wordt nu 
gebruikgemaakt van de laatste mogelijkheid tot verlenging. Het college vindt continuïteit van 
het vervoer voor leerlingen en ouders/verzorgers belangrijk.  
 
Privacy Convenant 
Het college stemt in met het ‘Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-
Jeugdhulp Regio Amersfoort'. Hiermee wordt beoogd dat professionals - binnen de domeinen 
onderwijs en jeugd - beter kunnen samenwerken omdat zij (indien noodzakelijk) onderling 
gegevens mogen delen en verwerken. Door het in werking treden van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (2018) werd dit bemoeilijkt.  
 
Sociaal recreatief Wmo-vervoer 
Als voorbereiding op de aanbesteding Regiotaxi met 22 gemeenten en de Provincie Utrecht 
heeft het college de inkoopstrategie vastgesteld en is besloten het contractmanagement met 
deze Europese aanbesteding in te kopen bij een externe partij. Per 20 januari 2023 gaat het 
college een lichte privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst aan met 22 andere 
gemeenten en de provincie Utrecht.  
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Startnotitie Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort 
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak voor het opstellen van het 
Handelingsperspectief Buitengebied. Het handelingsperspectief is een concretisering van de 
(ruimtelijke) opgaven in het buitengebied tot 2040 op basis van de huidige situatie, 
vastgestelde ruimtelijke opgaven, trends en ontwikkelingen, verdienmodellen en het 
prioriteren en combineren van functies. Met het Handelingsperspectief geeft de regio zichzelf 
en haar partners een kader en richting voor uitvoering van ambities in het buitengebied. In dit 
proces worden vanzelfsprekend nadrukkelijk ook de diverse stakeholders in het landelijk 
gebied betrokken.   
 



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. 


