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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 29 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 burgemeester M. van de Groep 
 
Hackshield 
Het college besluit om jaarlijks € 1.815 beschikbaar te stellen voor Hackshield gedurende een 
periode van drie jaar. Hackshield is een videogame die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud 
weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Het leven van kinderen speelt zich steeds meer 
online af. Daarom is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van digitale gevaren en dat zij zich 
hiertegen kunnen bewapenen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Bezwaarschrift Nemesis 
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een inrit/uitrit. 
Tegen dit besluit is namens een aantal omwonenden een bezwaarschrift ingediend. Het 
bezwaarschrift is voor advies in handen gesteld van de commissie Bezwaarschriften. De 
commissie Bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te 
verklaren en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen. Het college heeft dit 
advies overgenomen en besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek 
om een proceskostenvergoeding af te wijzen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Convenanten Verbeteragenda (Wmo) hulpmiddelen 
Het college heeft besloten over te gaan tot ondertekening van de Convenanten "Verhuizen" 
en "Maatwerk toegang procedures". Het Convenant verhuizen bevat afspraken die het voor 
Wmo-cliënten makkelijker maakt om hun hulpmiddel mee te nemen bij verhuizing. Het 
Convenant over toegang regelt dat voor cliënten met een complexe hulpmiddelaanvraag het 
casemanagement goed is geregeld en het functioneel advies altijd wordt betrokken bij de 
beoordeling van een passend hulpmiddel. 
 
 
Nationaal programma onderwijs (vervolg inzet) 
Het college stemt in met de inzet van activiteiten om onderwijsvertraging als gevolg van 
corona aan te pakken door kinderen en jeugdigen hierbij te ondersteunen. Het betreft een 
bedrag van maximaal € 46.000 vanuit de specifieke uitkering Nationaal Programma 
Onderwijs van het Rijk. Deze gelden zullen worden besteed aan extra ondersteuning van 
kinderen en hun ouders/verzorgers op OBS 't Kruisrak door De Boei Bunschoten en aan een 
eenmalige impuls voor het vervangen van sportmaterialen ten behoeve van het 
beweegonderwijs. 
 
 
 



Eenmalige energietoeslag lage inkomens 
Het college heeft besloten om huishoudens met een inkomen tot 120% bijstandsniveau in 
aanmerking te laten komen voor de eenmalige toeslag energiekosten. Het college heeft de 
beleidsregel Eenmalige toeslag energiekosten 2022 Bunschoten vastgesteld. 
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) rekening 2021 
Het Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) is geactualiseerd naar de actuele stand 31-
12-2021. Aan de hand van de resultaten van 2021 en de verwachte prognoses voor de 
komende jaren zijn de diverse grondexploitaties doorgerekend. Het college heeft ingestemd 
met het MPG 2021 en stuurt het ter vaststelling door naar de raad. 
 
Inspraak en vooroverleg herziening bestemmingsplan Buitengebied (Groeneweg 4) 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorstel om het 
ontwerpbestemmingsplan Groeneweg 4 verder in procedure te brengen. Het 
bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van het trafostation en de procedure 
wordt vervolgd met de publicatie van het ontwerpplan. 
 
Voorstel vaststelling herziening bestemmingsplan Randmeer 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de inhoud en tekst van het 
raadsvoorstel waarbij het bestemmingsplan Randmeer-Westdijk ter vaststelling aan de raad 
wordt voorgelegd. 
 
Beslissing op zienswijzen op ontwerp OV Groeneweg 24 (Settels Roofvogels) 
Het college stelt de gemeenteraad voor om na afweging van de zienswijzen, gelet op de 
ingewonnen deskundigenadviezen, een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 
laten geven ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
roofvogelpark (volières voor roofvogels), een hekwerk van twee meter hoog, met een 
demonstratieveld. 
 
 
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. 


