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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 20 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 burgemeester M. van de Groep 
 
Evaluatie openstelling gemeentehuis vrijdagmiddag 
De evaluatie van de openstelling van het gemeentehuis wordt ter bespreking voorgelegd aan 
de commissie bestuur en financiën. Gezien de ervaringen van het afgelopen half jaar is er 
voorkeur om de openstelling in de huidige vorm voort te zetten. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Belastingvoorstellen 2023 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel "Belastingvoorstellen 2023", waarmee de 
nieuwe belastingverordeningen 2023 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. In deze 
verordeningen zijn de tariefvoorstellen verwerkt zoals opgenomen in de kadernota 2023. 
 
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan De Kronkels-Zuid en 
vaststelling besluit hogere grenswaarde 'Amersfoortseweg 40' 
Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘De Kronkels-Zuid’ gewijzigd ter 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om 
het exploitatieplan ‘De Kronkels-Zuid’ ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad voor 
te leggen. Tevens heeft het college de beschikking Hogere Grenswaarde ‘Amersfoortseweg 
40’ definitief vastgesteld. 
 
Vaststelling Facetbestemmingsplan geluidszone Bedrijventerreinen Zuid/De Kronkels-
Zuid 
Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Geluidszone Bedrijventerreinen Zuid/ De 
Kronkels – Zuid’ ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast 
stelt het college de gemeenteraad voor om geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Het college heeft verder de beschikking 
Hogere Grenswaarde ‘Bedrijventerreinen Zuid’ definitief vastgesteld. 
 
Toekomstplan parkeren Spakenburg-Centrum 2022-2026 
Het college stelt aan de raad voor een besluit te nemen over een pakket van maatregelen om 
de parkeerregulering in het centrum van Spakenburg te verbeteren. 

 
Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Rengerswetering - eiland 5, 6 en 7 
De planontwikkeling van Rengerswetering verloopt voorspoedig en gezien de grote vraag 
naar woningen is het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere planvorming. Vanwege de 
ruimtelijke samenhang en afstemming tussen de verschillende plandelen is er een voorlopig 
stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gehele ontwikkelingsgebied van de drie 
wooneilanden 5, 6 en 7. Het college heeft, onder voorbehoud van een positief advies van de 
commissie ruimte, het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan voor de eilanden 5, 6 en 7 
vastgesteld als richtinggevend vertrekpunt voor de planontwikkeling. Het voorlopige ontwerp 
wordt dan ook voorgelegd aan de commissie ruimte waarna de planvorming zal worden 
vervolgd met een uitwerking van de verschillende plandelen. 



 
Toekomstbestendig Spuiplein 
Als uitvloeisel van de door de gemeenteraad aangenomen motie om onderzoek te verrichten 
naar de toekomst van het Spuiplein is door Bureau Stad & Co een zogeheten ‘Wensbeeld 
toekomstbestendig Spuiplein, markt en omgeving Spakenburg Centrum’ opgeleverd. Hierbij 
zijn diverse stakeholders betrokken. Op grond van deze rapportage wordt de raad 
voorgesteld te starten met een aantal maatregelen, waaronder het creëren van extra ruimte 
voor terrassen mét blijvende plaatsing van de markt op het Spuiplein. 
 
Programmabegroting 2023 – 2026 
Het college biedt een sluitende programmabegroting 2023-2026 aan de raad aan ter 
vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van november 2022. De uitkomst van de 
programmabegroting sluit in grote lijnen aan bij de uitkomst van de kadernota 2023 - 2026. 
 
Voorbereidingskrediet onderzoek mogelijke realisatie van een parkeergarage onder het 
Visrokersplein 
Het college stelt aan de raad voor om een krediet voor de eerste verkennende fase van € 
50.000, - beschikbaar te stellen, om de kosten beter in beeld te brengen van de ontwikkeling 
parkeergarage onder het Visrokersplein. Als de kosten beter in beeld gebracht zijn, wordt aan 
de raad een definitieve uitspraak gevraagd over de realisatie van de parkeergarage. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Vervolgproces Stip op de horizon BBS 
Het college heeft ingestemd met het verlengen van de inzet van de externe projectleider voor 
een aantal projecten ter versterking van de samenwerking tussen de drie gemeenten en BBS 
en het advies voor een passende inrichting van BBS. 
 
Eenmalige energietoeslag (ophoging naar € 1.300,-) 
Het college stelt de beleidsregel eenmalige energietoeslag september 2022 vast, 
waarbij de eenmalige energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1300,- en de 
inkomensgrens is verhoogd van 120% naar 130%. 
Dit betekent dat huishoudens met een inkomen tot 130% bijstandsniveau in aanmerking 
komen voor de eenmalige toeslag energiekosten. 
 
 
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. 


