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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 24 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 wethouder R. Beukers 
 
Decembercirculaire 2022 
Eind december is de laatste circulaire over 2022 verschenen. Het resultaat is afgerond € 
426.000, - voor 2022. Het college heeft ingestemd met de schriftelijke mededeling en stuurt 
deze door aan de gemeenteraad.  
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Uitvoeringsplan regionale werkgevers-en werkzoekendendienstverlening 2023-2026 
In het uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2023-2026 
arbeidsmarktregio Amersfoort staan de regionale doelen voor de werkgever- en 
werkzoekendendienstverlening. Het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort (WSP) is de 
belangrijkste uitvoerder van het plan. Om tot plaatsingen te komen verleent het WSP diensten 
aan werkgevers. En in samenwerking met UWV en gemeenten/uitvoeringsorganisatie BBS 
begeleidt het WSP werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt naar een passende baan.  
Dit vanuit het Besluit Suwi verplichte plan licht toe welke instrumenten hiervoor worden 
ingezet en hoe wordt samengewerkt met bijvoorbeeld het Leerwerkloket, re-
integratiebureaus, scholen in de regio en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). Omdat de arbeidsmarkt continue verandert, wordt dit plan jaarlijks 
geactualiseerd en na vaststelling in het Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort ter 
besluitvorming aangeboden aan de colleges van de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.  
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Statutenwijziging MooiSticht 
Het college heeft kennisgenomen van de wijziging in de Statuten Stichting MooiSticht en 
heeft dit akkoord bevonden door ondertekening van de deelnemersovereenkomst. 
 
 
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. 


