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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 20 december 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 
 
Besluit vrijdagmiddagopenstelling gemeentehuis 
Dit jaar vindt er een pilot plaats waarbij het gemeentehuis op vrijdagmiddag open is, om 
bezoek te ontvangen, informatie te kunnen verstrekken en waarbij inwoners documenten 
kunnen afhalen. Het college heeft na evaluatie besloten om het gemeentehuis op 
vrijdagmiddag tot 17.00 uur open te houden en deze dienstverlening voort te zetten.  
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Voorbereidingskrediet parkeergarage Visrokersplein 
Voor het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage 
onder het Visrokersplein heeft het college besloten in te stemmen met het schetsontwerp en 
het fasedocument. Ook heeft het college ingestemd met de intentieovereenkomst 
‘Ontwikkeling Broerswetering 6 en 8 en mogelijk Visrokersplein’. De raad wordt voorgesteld 
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 320.000, -. 
 
Instemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT 
Het college stemt in met een aantal doorgevoerde wijzigingen in de gemeenschappelijke 
regeling van belastingkantoor GBLT. De noodzaak voor de aanpassingen ligt in de potentiële 
groei van gemeentelijke deelnemers aan deze regeling. Daarbij worden ook enige 
toetredingseisen vastgelegd voor nieuwe deelnemers om de toegevoegde waarde te borgen.  
 
Voorstel bestuursakkoord ontsluitingsweg Vathorst-Bovenduist 
Het college heeft ingestemd met het voorstel waarin het met de gemeente Amersfoort 
afgesproken bestuursakkoord ten aanzien van de realisatie van een ontsluiting van de wijk 
Vathorst-Bovenduist aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Uitgangspunt is hierbij het 
noordelijk tracé waarbij wordt ingezet op compenserende en mitigerende maatregelen voor 
Bunschoten en Zevenhuizen.  
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Verzoek tot verlenging recht van opstal ruitersportcentrum 
Het college heeft besloten de overeenkomst inzake het recht van opstal met stichting 
ruitersportcentrum voort te zetten in een jaarlijkse stilzwijgende verlenging van de bestaande 
afspraken.  
 
Evaluatie beleidskader sociaal domein 2019-2022 
Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van het integraal beleidskader sociaal 
domein 2019-2022 en geeft deze vrij aan de gemeenteraad en informeert hen over het 
vervolgproces.  
 



 
Lokaal hitteplan gemeente Bunschoten 
Het college stelt het 'Lokaal hitteplan gemeente Bunschoten' vast. Hierin staat vastgelegd hoe 
de gemeente, samen met samenwerkingspartners, zorgt draagt voor de gezondheid van 
kwetsbare inwoners tijdens een hitteperiode. 
 
Inzet OAB 2023 
Het college stemt in met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten voor 
2023. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te 
voorkomen en te bestrijden zodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool 
(groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen 
met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In 
Bunschoten wordt al een kwalitatief aanbod voorschoolse educatie gegeven en worden er 
diverse activiteiten en projecten op dit terrein uitgevoerd. Dit wordt gecontinueerd en past in 
de wet- en regelgeving hierover. 
Daarnaast beogen we – mede door deze inzet - laaggeletterdheid onder de inwoners te 
voorkomen, respectievelijk terug te dringen.  
Het betreft een inzet van een bedrag van in totaal € 681.971, -. Het Rijk stelt hiervoor 
middelen beschikbaar (specifieke uitkering). 
 
Dienstverleningsovereenkomst BBS 2023 
Het college stelt de dienstverleningsovereenkomst voor het jaar 2023 vast met de BBS. 
 
MDO Kansrijke Start 
Het college besluit om een subsidie van € 3.575 toe te kennen voor het organiseren en 
faciliteren van multidisciplinaire overleggen in het kader van Kansrijke Start.  
 
Subsidie 2023 SAVE en Veilig Thuis 
Het college heeft besloten om voor 2023 Samen Veilig Midden-Nederland voor een bedrag 
van € 822.414 te subsidiëren. Samen Veilig Midden-Nederland kan ingeschakeld worden als 
er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of huiselijk geweld.  
Samen Veilig Midden-Nederland voert de diensten Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling) en SAVE (jeugdbescherming en jeugdreclassering) uit. De 
gemeenten zijn wettelijk verplicht om dit aanbod te bekostigen. 
 
Financiële ontwikkelingen jeugdhulp en Wmo 
Het college informeert de gemeenteraad over een aantal recente financiële ontwikkelingen op 
het gebied van jeugdhulp en Wmo door het versturen van bijgevoegde schriftelijke 
mededeling. 
 
Nieuwe wet inburgering 
Het college stuurt een schriftelijke mededeling over de lokale invulling van de Wet inburgering 
2021 naar de commissie Samenleving.  
 
Uitbreiding Museum Spakenburg 2022 
Het college stelt de commissie samenleving voor een opiniërende bespreking te voeren over 
de uitbreiding van Museum Spakenburg. In dit commissiestuk wordt de commissie gevraagd 
advies te geven in het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitbreiding van  
Museum Spakenburg.   
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Regie Onderzoeksgebied Windenergie 
Het college informeert de raad via een schriftelijke mededeling over de brief naar de 
gedeputeerde van de provincie Utrecht. In de brief wordt verslag gedaan van de opiniërende 
bespreking in de commissie ruimte van 30 november 2022. De conclusie is dat in reactie op 
het verzoek van de provincie de gemeente Bunschoten geen onderzoeksgebieden voor 
grootschalige windenergie aandraagt voor de Regionale Energie Strategie. De provincie 



neemt de regie in verder onderzoek naar de potentie van grootschalige windenergie. De kans 
bestaat dat een onderzoeksgebied voor grootschalige windenergie in gemeente Bunschoten 
potentie heeft of afvalt na onderzoek van de provincie. 
 
Duurzaamheidslening 2023 
Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 2018 gebruik maken van de 
Duurzaamheidslening om energiebesparende en duurzame maatregelen in en aan de woning 
te treffen. Het college stelt de raad voor het budget voor 2023 te verhogen met € 370.000, -. 
Ook wordt een voorstel gedaan het budget voor 2024 en 2025 te verhogen.  
 
Verdeling uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid 
Voor de uitvoering van de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt heeft de 
gemeente budget ontvangen van het Rijk. Het budget wordt o.a. ingezet voor het opstellen 
van een isolatieprogramma en verschillende onderzoeken.  
 
 
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. 


