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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 30 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 
 

Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) rekening 2020 
Het Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) is geactualiseerd naar de actuele stand 31-
12-2020. Aan de hand van de resultaten van 2020 en de verwachte prognoses voor de 
komende jaren zijn de diverse grondexploitaties doorgerekend. Het college heeft ingestemd 
met het MPG 2020 en stuurt het ter vaststelling door naar de raad. 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Subsidievaststellingen in Coronatijd 
Wethouder Van Asselt wordt gemandateerd om bij de verzoeken subsidievaststelling 2020 tot 
€ 50.000,- namens het college, in die gevallen waar dat nodig is, artikel 27 
(hardheidsclausule) van de Algemene Subsidieverordening Bunschoten 2011 toe te passen. 
Bij de afwikkeling van subsidies is het toepassen van de hardheidsclausule de geijkte manier 
om onder voorwaarden met bijzondere situaties om te gaan, en daar waar nodig 
maatwerkafspraken te maken. 
 

TONK 
Het college heeft de beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
vastgesteld.  TONK is een tegemoetkoming in de vaste woonlasten voor inwoners die door 
Corona een heftige inkomensterugval hebben ondervonden. 

 

 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Schriftelijke mededeling realisatie fitpark 
Middels een schriftelijke mededeling wordt de raad geïnformeerd over het te doorlopen 
proces om tot het ontwerp te komen voor het fitpark binnen de gemeente. 
 
 
 
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. 


