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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 21 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 van allen 

 

Voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021 
Het college biedt de voortgangsrapportage Kerntakendiscussie 2021 samen met een 
schriftelijke mededeling aan de raad aan via de raadscommissies. De taakstelling voor 2021 
is behaald. Voor de jaren 2022 en verder is de verwachting voor nu ook positief. 
 
 

2e tussentijdse bestuursrapportage 2021 
Het college biedt de 2e tussentijdse bestuursrapportage 2021 aan de raad aan ter vaststelling 
in de gemeenteraad. Deze rapportage heeft een positief saldo van € 186.000,- na mutaties in 
de reserves. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve 
 
 

Programmabegroting 2022 - 2025 
Het college biedt de programmabegroting 2022 - 2025 aan de raad aan ter vaststelling in de 
gemeenteraadsvergadering van november 2021. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder R. Beukers 
 

Belastingvoorstellen 2022 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel "Belastingvoorstellen 2022", waarmee de 
nieuwe belastingverordeningen 2022 ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. In deze 
verordeningen zijn de tariefvoorstellen verwerkt zoals opgenomen in de kadernota 2022. 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Grondverkoop ten behoeve van tiny houses 
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de grondverkoop aan het Gooi en 
Omstreken voor de realisatie van 15 grondgebonden sociale huurwoningen en besteding van 
de opbrengst hiervan voor het bouw- en woonrijp maken van het gehele plangebied. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Vernieuwen skatepark Bunschoten 
Het college stelt de gemeenteraad voor om € 200.000 beschikbaar te stellen voor de 
vernieuwing van het skatepark in Bunschoten. Daarnaast wordt de raad voorgesteld een 
keuze te maken voor de realisatie van een pumptrack voor € 50.000. De gemeenteraad 
besluit in haar vergadering van 4 november 2021 over beide voorstellen. 



 
 

Aanschaf beheersoftware 
Het college stemt in om eenmalig af te wijken van een meervoudige onderhandse 
aanbesteding bij de aanschaf van software voor het beheer van de openbare ruimte. Op deze 
wijze kan aansluiting worden gevonden bij het beheer van de openbare ruimte in BNLP-
verband.  
 
 

Verduurzaming Woningen en Nadere Regel Energiebesparing Bunschoten 2021-2022 
Het college heeft besloten het plan van aanpak van het project Verduurzaming Woningen en 
de subsidie Nadere regel Energiebesparing Bunschoten 2021-2022 vast te stellen. Hiermee 
kunnen maximaal 1000 inwoners een gratis energiebox aanvragen of tot €70 terugkrijgen bij 
de aankoop van eenvoudige energiebesparende producten. Daarnaast kunnen inwoners 
gratis advies over energiebesparing en klimaatadaptatie aanvragen. 
 
 
 
 
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. 


