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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 10 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 
 
Subsidie art. 1 
Het college heeft besloten de subsidie aan de anti-discriminatievoorziening art.1 per 1 januari 
2023 te verhogen naar € 0,50 per inwoner. De organisatie heeft het verzoek neergelegd de 
bijdrage per inwoner te verhogen om haar taken goed te kunnen blijven uitoefenen.  
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Tijdelijk addendum beleidsregel SMI 
Het college stelt, ten behoeve van de sterk gestegen tarieven kinderopvang in 2023, de 
tijdelijke wijziging beleidsregel Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2022 vast. Hierdoor betalen 
ouders met een SMI geen eigen bijdrage in 2023 voor de kinderopvang. 
 
Plan van aanpak sociaal domein rechtmatigheid regio Amersfoort 2022 
Het college stelt het plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein regio Amersfoort 2022 
vast en stemt in met het protocol sociaal domein 2022 regio Amersfoort (nieuwe taken). 
 
Samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2023 
Het college heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst 2023 met de GGD regio 
Utrecht aan te gaan waarin de aanvullende werkzaamheden zijn vastgelegd die de GGDrU 
voor en in opdracht van de gemeente Bunschoten uitvoert.  
 
Subsidie voor bemoeizorg in 2023 
Het college stelt voor 2023 €2.897 beschikbaar voor bemoeizorg door Kwintes. Bemoeizorg is 
een bijzondere en specialistische hulpvorm waarbij het gaat om het opzoeken, motiveren en 
toeleiden naar reguliere hulp. Door bemoeizorg wordt er tijdig afgegaan op signalen waardoor 
erger kan worden voorkomen. 
 
 
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. 


