
B&W in beeld 
Gemeente Bunschoten, 7 maart 2022, nummer 9 
 
Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 1 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 wethouder P. van Asselt 
 
Subsidie pilot dagbesteding Waypoint 
Het college verstrekt € 6.104 uit de post ‘versterken sociale basisinfrastructuur’ aan Waypoint 
voor een tweejarige pilot Dagbesteding als voorliggende voorziening. Het gaat om vier 
plekken die door het sociaal team De Lingt ingezet kunnen worden. Deze dagbesteding is 
een aanvulling op het huidige aanbod van voorzieningen binnen onze gemeente en het sluit 
aan bij het plan van aanpak ‘Beheersing financiën Jeugd en Wmo’ en het beleidskader 
Sociaal Domein. 
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Benoemen leden adviescommissie Horeca 
Het college heeft per 1 maart 2022 de volgende leden benoemd voor de adviescommissie 
horeca. Dhr. D. Tettero, als vertegenwoordiging van Horeca Nederland, Dhr. B. van Eijden, 
als vertegenwoordiging van de lokale horeca, Mevr. E. Brouwer en Mevr. A. Velten, als 
vertegenwoordig van twee niet horecagerelateerde (oud-)ondernemers, voorgedragen door 
Dynamisch Spakenburg, en de Dhr. P. de Graaf als burgerlid. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Plan van aanpak Regionale Energie Strategie 2.0 
Het college van B&W heeft kennisgenomen van het plan van aanpak voor de Regionale 
Energie Strategie [RES] 2.0. Dit plan van aanpak voor de RES 2.0 is vastgesteld door de 
bestuurders van RES-regio Amersfoort, waar de gemeente Bunschoten deel van uitmaakt. 
Het college van B&W stelt de raad middels een schriftelijke mededeling op de hoogte van het 
plan van aanpak RES 2.0. 
 
 
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. 


