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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 5 oktober 2021. 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 

 

Evaluatie laadpalenbeleid 
In juli 2020 is het laadpalenbeleid vastgesteld. Afgesproken is de aanpak jaarlijks te 
evalueren. In de schriftelijke mededeling voor de raad wordt ingegaan op het gebruik van de 
laadpalen, ervaringen en toekomstige ontwikkelingen 
 
 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 

Nieuwsbrief Sociaal domein nr. 53 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de 
ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Dit is gedaan met een Nieuwsbrief Sociaal Domein 
aan de hand van de maatschappelijke doelen die beschreven staan in het beleidsplan Sociaal 
Domein 2019-2022. 
 
 

Monitoring zorgkosten Sociaal Domein 3e periode 2021 
Het college neemt kennis van de schriftelijke mededeling Monitoring zorgkosten Sociaal 
Domein 3e periode 2021 en stuurt deze door naar de raad voor kennisgeving. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld 
 

Evaluatie Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken om te mogen investeren in 
Bunschoten 
Een ontheffingsbesluit van de Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken om te 
mogen investeren in Bunschoten wordt eind 2021 geëvalueerd door de autoriteit 
woningcorporaties. Een ontheffingsbesluit was nodig, omdat de Stichting formeel zetelt in 
Hilversum, wat buiten de woonregio Amersfoort/N-W Veluwe/Zeewolde valt. Het college 
betuigd middels een formele brief steun aan de Stichting woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken voor verlenging van het ontheffingsbesluit. 
 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2021 - 2022 
Het college heeft het ''Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2021 - 2025'' vastgesteld. In dit 
Uitvoeringsplan zijn de keuzes, prioriteiten en routes voor de gladheidsbestrijding in de 
gemeente Bunschoten vastgelegd. 



 
 
 
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. 


