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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 22 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 
 
Schriftelijke vragen art. 35 CU geen boete op barmhartigheid 
Het college heeft schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de ChristenUnie. De 
vragen hebben betrekking op het boetebeleid t.a.v. giften voor inwoners met een 
bijstandsuitkering. Het college heeft de beantwoording vastgesteld en zal door middel van 
een brief een reactie versturen aan de fractie. 
 
 
Giften in de participatiewet 
Het college stelt voor 2022 het maximale bedrag aan giften tijdens een bijstandsuitkering vast 
op € 2500 euro voor een meerpersoonshuishouden en € 2000 voor een 
eenpersoonshuishouden op jaarbasis. 
 
 
Beleidskader Sociaal Domein verlengen 
Het college stemt in met het verlengen van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 
2022 met een jaar (tot en met 2023). Hierdoor is er meer tijd voor een zorgvuldige 
voorbereiding van een nieuw beleidskader sociaal domein.  
Vanwege coronamaatregelen kunnen activiteiten om 'input' te krijgen voor de nieuwe 
beleidsperiode later plaatsvinden dan aanvankelijk gepland. Daarnaast is het belangrijk om 
de inbreng van (nieuwe) bestuurders na de gemeenteraadverkiezingen en van een nieuw 
coalitieakkoord mee te nemen bij een nieuw beleidskader sociaal domein. 
 
 
CV-subsidie onderwijshuisvesting jeugdzorgplus Valkenheide 
Het college verleent een subsidie van € 12.478 ten behoeve van het aanpassen van een 
schoolgebouw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar jongeren uit de provincies Utrecht 
en Flevoland, woonachtig in de nieuwe jeugdzorgpluslocatie in Valkenheide, onderwijs gaan 
volgen. De jeugdzorgpluslocatie en de school hebben een belangrijke bovenregionale functie. 
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Stand van zaken invoering Omgevingswet per maart 2022 
Het college neemt kennis van het memo Stand van zaken invoering Omgevingswet 2022, met 
doorkijk naar de transitiefase na invoering van de Omgevingswet en naar de structurele 
financiële gevolgen van de Omgevingswet voor Bunschoten op langere termijn. 
 
 
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken ontvangt besluit voortzetting ontheffing om 
te mogen blijven investeren in Bunschoten 
Begin maart 2022 is door de Minister van Volkshuisvesting bekend gemaakt dat de ontheffing 
voor het ontwikkelen van woningen in de gemeente Bunschoten door woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken is verlengd tot 31 december 2030. Hierdoor kunnen de gemeente 



Bunschoten en Het Gooi en Omstreken doorgaan met het uitbreiden van het aantal sociale 
huurwoningen in de gemeente. Het college feliciteert de directeur-bestuurder van de 
woningcorporatie met dit resultaat en spreekt haar vertrouwen uit in de voorzetting van een 
prettige en productieve samenwerking. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Beantwoording vragen CDA zonneparken buitengebied 
Het college beantwoordt vragen van het CDA over zonneparken in het buitengebied. 
 
 
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. 


