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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 5 juli 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 
 
Verrekening neveninkomsten bestuurders 
In de Gemeentewet is de plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten van actief 
dienende voltijds politieke ambtsdragers opgenomen. Om te bepalen of er sprake moet zijn 
van een verrekening is aan alle politieke ambtsdragers gevraagd om hun gegevens aan te 
leveren in het webportaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
Op basis van de ingevulde gegevens blijkt dat er geen verrekeningen dienen plaats te vinden. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Data Team (RDT)  
Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst ‘Digitaliseren Overheden’ aan te 
gaan, ten behoeve van het verzamelen, verwerken en interpreteren van mobiliteitsdata. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Wijziging Nadere regel Energiebesparing Bunschoten 2021-2022 (eerste wijziging) 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bunschoten wijzigt de 
einddatum van de Nadere regel Energiebesparing Bunschoten 2021-2022. Het Rijk heeft de 
einddatum veranderd van 31 juli 2022 naar 31 december 2022. Daarmee wordt enkel de 
periode verlengd om aanvragen voor gratis energiebesparende producten in te dienen. Er is 
nog een beperkt aantal gratis energieboxen en vouchers voor de €70-terug-actie beschikbaar 
voor huurders in gemeente Bunschoten. 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Amersfoortseweg 25 opslagloods met 
paardenstalling (vervangende nieuwbouw) 
Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het oprichten van een opslagloods met paardenstalling (er is 
sprake van vervangende nieuwbouw schuurruimte) op de gronden behorend bij de 
Amersfoortseweg 25 te Bunschoten. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de 
bijbehorende stukken zullen ter inzage worden gelegd.  
 
 
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. 


