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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 16 maart 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 
 

Schriftelijke mededeling (informatie over voortgang plannen aanpassing kruising 
Zuidwenk-Schouw-Oostsingel) 
Het college heeft ingestemd met de tekst van een schriftelijke mededeling voor de commissie 
Ruimte over de plannen voor aanpassing van de kruising Zuidwenk-Schouw-Oostsingel. 

 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Schriftelijke mededeling (informatie over voortgang plannen aanpassing kruising 
Bikkersweg-Prinses Irenestraat-Rengersweg 
Het college heeft ingestemd met de tekst van een schriftelijke mededeling voor de commissie 
Ruimte over de plannen voor aanpassing van de kruising Bikkersweg-Prinses Irenestraat-
Rengersweg. Dit is de eerste stap betreffende de uitvoering van het project Bunschoten Stad 
(verbeteren leefomgeving). 
 

Monitoring zorgkosten Sociaal Domein eind 2020/begin 2021 
Het college neemt kennis van de schriftelijke mededeling Monitoring zorgkosten Sociaal 
Domein eind 2020/start 2021 en stuur deze door naar de raad voor kennisgeving. 
 

Plan van aanpak stip op de horizon BBS 
Het college stemt in met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld (foto) 
van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. De huidige situatie en de ‘stip op de 
horizon’ worden op een dusdanig niveau uitgewerkt dat inzichtelijk is of en op welke wijze de 
doelstellingen van de samenwerking, zoals die in 2016 zijn geformuleerd, beter worden 
bereikt dan in de huidige situatie. 
 
 
 
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. 


