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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 30 augustus 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 
 
Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023 
De VNG heeft voor de komende Cao-onderhandelingen een conceptarbeidsvoorwaardennota 
opgesteld als inzet voor de komende onderhandelingen. Het college heeft besloten in te 
stemmen met deze arbeidsvoorwaardennota met daarbij de kanttekening dat een langere 
looptijd gewenst is om continuïteit en rust te bieden voor onze medewerkers. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2021 
De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2021 worden gedeeld door het 
college met de commissie Samenleving. De cliënttevredenheid blijkt in 2021 nog hoger te 
liggen dan in 2020, onder andere op het gebied van de kwaliteit van de ondersteuning en het 
resultaat van de ondersteuning.  
 
Nieuwsbrief sociaal domein nr. 55 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein 
aan de hand van de maatschappelijke doelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal 
Domein 2019-2022. 
 
Vaststelling subsidie 2021 
Het college heeft de structurele subsidie voor De Boei voor het jaar 2021 vastgesteld op  
€ 753.986 en gaat akkoord met het opbouwen van een reserve voor personeelskosten van  
€ 7.500. Dit laatste is bedoeld om fluctuaties in benodigde personele inzet voortkomend uit 
incidentele projecten en activiteiten beter te kunnen opvangen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Prestatieafspraken wonen in de gemeente Bunschoten 2022-2025 
Het college stemt in met de Prestatieafspraken wonen in de gemeente Bunschoten  
2022-2025 als uitvloeisel van de Woonvisie 2020-2025. De opzet van deze 
prestatieafspraken is voor het eerst integraal met de corporaties Het Gooi en Omstreken, 
Eemland Wonen en de huurdersorganisaties HGO en Huurdersraad Eemland opgezet. Naast 
volkshuisvestelijke doelen na (o.a. nieuwbouw sociale huur, duurzaamheid etc.) worden ook 
doelstellingen uit het sociaal domein (o.a. leefbaarheid) nagestreefd. Er volgt na vaststelling 
nog een formeel ondertekenmoment met de vijf partijen, waarna de afspraken ook ter 
kennisname worden gezonden aan de commissie Ruimte. 
 
 
 



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. 


