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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 21 juni 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 P. van Asselt 
 
Verzoek tijdelijke huisvesting-unit bij de Vlucht 
Samen met het schoolbestuur van VCO Bunschoten richten wij een noodlokaal in op het 
schoolplein van PCB De Vlucht. Gedurende twee schooljaren lossen we daarmee tijdelijk de 
lokalenproblematiek op waar de school mee te kampen heeft. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Meerjarenoverzicht beheer bruggen 2022-2028 
Het college heeft het Meerjarenoverzicht beheer bruggen 2022-2028 vastgesteld. Dit 
overzicht wordt als basis gebruikt voor het bepalen van de vervangingen, het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma groot onderhoud en het vaststellen van de benodigde financiële 
middelen. Het Meerjarenoverzicht wordt in september 2022 ter vaststelling aangeboden aan 
de gemeenteraad. 
 
Recht van opstal Crossfit 
Het college heeft besloten een recht van opstal te verlenen aan een beweegaanbieder. Zij 
gaan op het perceel aan de Kronkels 2b een sportaccommodatie realiseren. Een recht van 
opstal wordt gevestigd om te bewerkstelligen dat de grond eigendom van de gemeente blijft 
en dat het gebouw dat op de grond wordt gebouwd, eigendom wordt van degene die het 
gebouw realiseert. 
 
 
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. 


