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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 21 februari 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  
 
Benoeming jurylid Gemeentelijk Onderscheiding- en Prijzenstelsel 
Het college van B&W benoemt mevrouw D.B.C. van Voorst tot nieuw jurylid van de jury 
Gemeentelijk Onderscheiding- en Prijzenstelsel. Naast mevrouw D.B.C. van Voorst bestaat 
de jury uit de heer A. van Oort, de heer A.J. Veldhuizen en mevrouw W. de Graaf-Duijst. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Grondexploitatie Rengerswetering - Zuidelijke Hoven (eiland 5) 
De planontwikkeling van Rengerswetering verloopt voorspoedig en de bouw van de woningen 
van het vierde eiland (Zuiderland) is in volle gang.  In navolging op de vaststelling van het 
voorlopig ontwerp voor de eilanden 5, 6 en 7 wordt inmiddels gewerkt aan de uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van eiland vijf. Daarbij zijn ook de 
verwachte kosten en opbrengsten nader in beeld gebracht en is er een grondexploitatie 
opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze grondexploitatie vast te stellen 
en een krediet ter beschikking te stellen. Met dat krediet kunnen de plannen en 
werkzaamheden verder worden voorbereid. En kan aansluitend gestart worden met het 
bouw- en woonrijp maken van het vijfde eiland (Zuidelijke Hoven).  
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Regionaal programma wonen en werken regio Amersfoort 
Het college neemt kennis van het (bijgestelde) regionale programma wonen en werken regio 
Amersfoort. Daarbij stemt het college voor wonen in met kwantitatieve inspanningsplicht en 
voor wonen en werken met de kwalitatieve voorwaarden waaraan de programma's moeten 
voldoen. De gemeenteraad wordt hierover middels een schriftelijke mededeling geïnformeerd. 
 
Woondeal regio Amersfoort 2022 t/m 2030 
Het college stemt in met de Woondeal Regio Amersfoort 2022-2030. In de schriftelijke 
mededeling aan de commissie Ruimte wordt de raad op de hoogte gesteld van deze 
aangepaste woondeal. De opgave is om tenminste twee derde van de nieuwbouwwoningen 
in het betaalbaar segment te realiseren vanaf 2025. Ook wordt ingezet op het ontwikkelen 
van een nieuw partnerschap met de corporaties om een derde van de opgave door of voor 
hen gerealiseerd te krijgen. In de nieuwe lokale woonvisie (omgevingsplan wonen) 2025-2029 
worden deze uitgangspunten met relevante randvoorwaarden nader uitgewerkt. 
 
 
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. 
 


