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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 12 oktober 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 van wethouder R. Beukers 
 

Septembercirculaire 2021 
Op derde dinsdag van september (Prinsjesdag) wordt de begroting van het Rijk 
gepresenteerd. De effecten voor het geld dat gemeenten ontvangen van het Rijk worden 
verwerkt in de septembercirculaire 2021. De ontwikkelingen zien er positief uit voor 2021, 
2022 en verder. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Inkoop jeugdhulp en Wmo 
Het college besluit met dit voorstel over de inrichting van de inkoop jeugdhulp en Wmo 2023. 
Daarmee wordt een stap gezet naar verdere normalisatie, waarbij integrale hulp en 
ondersteuning voor inwoners dichtbij plaatsvindt en flexibel is ingericht door hechtere 
samenwerking in een netwerk van lokale aangeboden zorg en intensief partnerschap met een 
beperkter aantal aanbieders. De raad zal door middel van een schriftelijke mededeling 
hierover nog nader wordt geïnformeerd. 
 

Deelname en uitvoering Sportakkoord 2021/2022 
Sinds 2020 hebben wij een Lokaal Sportakkoord. Net als in 2020 en 2021 vragen wij bij het 
Rijk voor 2022 om een uitvoeringsbudget om de lokale sportieve ambities financieel te 
ondersteunen. Het toegewezen uitvoeringsbudget zal als subsidie aan Stichting Sportplatform 
Bunschoten worden verleend om de uitvoering gestalte te geven. 
 
 
 
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. 


