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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 13 september 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 
 
Visie IKC-vorming 
Het college besluit om de 'Notitie Visievorming Integraal Kindcentrum in Bunschoten' vast te 
stellen. Er is breed draagvlak voor deze visie bij de samenwerkende betrokken partners zoals 
kinderopvang, basisonderwijs en De Boei. Daarnaast biedt de visie duidelijkheid aan het 
basisonderwijs, kinderopvang en andere partijen die betrokken kunnen zijn bij de vorming van 
een IKC en over de rol die de gemeente inneemt bij de ontwikkeling van een IKC. 
 
Maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm 
Vooruitlopend op de wetswijzing per 1 januari 2023 heeft het college de beleidsregel 
kostendelersnorm Participatiewet 2022 vastgesteld per 1 oktober 2022, waarmee de 
kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongeren in de leeftijd van 21 
tot 27 jaar niet meer wordt toegepast. Ook kan maatwerk in bepaalde situaties worden 
toegepast waarbij de kostendelersnorm tijdelijk niet wordt toegepast. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Gedoogbesluit Opvang Oekraïense Vluchtelingen 
Het college heeft besloten om een gedoogbesluit onder voorwaarden te nemen ten behoeve 
van de particuliere opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Eemdijk ten behoeve van het 
initiatief "Eemdijk Helpt". De gezinnen hebben inmiddels een sociale verbondenheid met 
Eemdijk/Bunschoten en de directe omgeving. Dit vanwege onder andere werk en school. 
Gelet daarop is dan ook besloten om de tijdelijke huisvesting onder voorwaarden te gedogen 
in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. 
 
Vastgoedbeleid 2022-2025 
Het college heeft het Vastgoedbeheerplan 2022-2025 en de daarin geformuleerde 
beleidsvoorstellen en financiële consequenties vastgesteld en stuurt het door naar de raad. 
 
 
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. 


