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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 31 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 
 
Toevoeging op het Informatieveiligheidsbeleid 
Alle Nederlandse organisaties die gebruik maken van DigiD zijn verplicht zich te conformeren 
aan het DigiD normenkader. Vanaf het verantwoordingsjaar 2022 is het normenkader DigiD 
3.0 actief geworden. Het college stemt in met aanvullende beleid om te voldoen aan dit 
vernieuwde normenkader.  Dit aanvullende beleid is specifiek gericht op webapplicaties en 
komt als addendum bij het bestaande Strategisch gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 
BLNP. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 

 
Pas op de plaats bij inkoopproces specialistische ondersteuning Wmo in regio 
Amersfoort 
Het college stemt in met de schriftelijke mededeling "Pas op de plaats bij inkoopproces 
specialistische ondersteuning Wmo in de regio Amersfoort" en heeft deze versneld 
aangeboden aan de raad. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging bouwen Senze en VTH 
Dit jaar treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) waarschijnlijk in werking. Het 
gaat om een nieuw stelsel waarin onder andere een deel van het toezicht op de bouw niet 
meer door gemeenten maar door private kwaliteitsborgers wordt uitgevoerd. De WKB zal 
gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Onze gemeente bereidt zich voor op de 
inwerkingtreding van deze wet door beleidskeuzes te maken en nieuwe werkprocessen te 
beschrijven. 
 
Vervolg ruimtelijke procedure herziening bestemmingsplan Centrale As (perceel 
Burgwal 1) 
Het college heeft besloten in te stemmen met de tekst van  
hoofdstuk 6 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van de planherziening 
Burgwal van het bestemmingsplan Centrale As en aansluitend dit ontwerpplan in procedure 
te brengen. 
 
 
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. 


