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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 6 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
Nadere regel subsidie Maatschappelijke begeleiding statushouders 2023 gemeente
Bunschoten
Het college stelt de Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2023
Bunschoten vast. Hierin is vastgesteld dat subsidies voor de maatschappelijke begeleiding
van statushouders in het inburgeringsproces niet langer per huishouden, maar per
statushouder worden aangevraagd. Ook is de Algemene Subsidieverordening Bunschoten
2022 (ASV) per 1 april 2022 ingegaan. De nadere regel 2023 is gebaseerd op de nieuwe
ASV. De Nadere regel subsidie maatschappelijke begeleiding statushouders 2021 wordt
gelijktijdig met de invoering van de nieuwe Nadere regel 2023 op 1 januari 2023 ingetrokken.

Portefeuille wethouder W. de Jong
Zienswijze op voorgenomen fusie Woningcorporatie Eemland Wonen en
Woningstichting Leusden
Woningcorporatie Eemland wonen en Woningstichting Leusden zijn voornemens te fuseren.
Het college wordt conform artikel 53 van de Woningwet verzocht om in te stemmen met deze
fusie. Het college geeft schriftelijk zijn zienswijze. Daarbij wordt ingestemd met deze fusie.
Overwegingen zijn dat de investeringskracht van de corporatie op niveau blijft en zij onverkort
wil blijven investeren in onze gemeente. Verder dat de corporatie haar bijdrage levert aan de
prestatieafspraken.

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.

