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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 2 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 P. van Asselt 
 

Evaluatie effectiviteit en doelmatigheid verstrekte gelden rond alcohol- en 
drugs(preventie) 
In het coalitieakkoord 2019-2022 Nieuwe Wegen, Vaste Waarden! is de afspraak opgenomen 
dat er een evaluatie plaats vindt naar de effectiviteit en doelmatigheid van de verstrekte 
gelden aan organisaties/ instanties die zich bezighouden met alcohol- en drugs(preventie).  
Deze evaluatie is nu gereed en wordt ter informatie aan de raad aangeboden. 
 

Uitvoeringsovereenkomst de Boei 2021 
Het college stemt in met de Uitvoeringovereenkomst subsidie 2021 gemeente Bunschoten- 
Stichting De Boei. De Boei verleent ondersteuning aan inwoners, verenigingen en stichtingen 
bij het bereiken of behouden van participatie, sociale samenhang, gezondheid en optimale 
ontwikkeling van jeugd in een veilige omgeving. In de overeenkomst worden afspraken 
gemaakt over beoogde maatschappelijke effecten, prestaties en verantwoording. 
 

 

Nadere regel bijzondere bijstand 2021 
Het college heeft de Nadere regel bijzondere bijstand 2021 vastgesteld.  Gelijktijdig is de 
Nadere regel bijzondere bijstand 2018 ingetrokken. De Nadere regel bijzondere bijstand is 
aangepast vanwege de wetswijziging beslagvrije voet en aangevuld met bijzondere bijstand 
voor kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie. 
 
 
 
 
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. 


