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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 30 november 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 R. Beukers 
 
Vrijdagmiddagopenstelling gemeentehuis 
In de huidige situatie is het gemeentehuis op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten. De 
gemeenteraad heeft via een motie gevraagd om de mogelijkheden voor 
vrijdagmiddagopenstelling te onderzoeken, Het college is in het kader van het onderzoek 
voornemens om vanaf 1 januari 2022 een pilot te starten waarbij er op vrijdagmiddag in het 
gemeentehuis een receptionist aanwezig is voor het ontvangen van gasten en uitreiken van 
aangevraagde documenten. 
 

 
 

Portefeuille van wethouder P. van Asselt 
 
Jaarlijkse subsidies 2022 
In de notitie Jaarlijkse subsidies 2022 zijn alle aanvragen opgenomen voor de verlening van 
structurele subsidies op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale 
samenhang, peuter- en kinderopvang, historische schepen, toerisme, citymarketing, 
collectieve preventieve zorg, burgerparticipatie, begeleiding statushouders en preventie 
schuldhulpverlening. Het college heeft besloten conform de notitie de jaarlijkse subsidies voor 
2022 te verlenen. 
 
 
Inzet incidenteel rijksbudget erkende leefstijlinterventies 
De gemeente zet het incidenteel rijksbudget voor erkende leefstijlinterventies in door de 
GGDrU drie interventies te laten uitvoeren: 
- Welzijn op recept (in samenwerking met de Boei) 
- Stevig Ouderschap 
- Intensivering gezonde school 
 
 
Verlenging contract trapliften 
Het college heeft besloten het huidige contract met de leverancier van de Wmo-voorziening 
voor trapliften te verlengen met twee jaar van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024. 
 
 
Dementievriendelijke gemeente 
Het college stemt in met het plan van aanpak om toe te werken naar een 
dementievriendelijke gemeente. 
 
 
Inzet OAB 2022 
Het college heeft ingestemd met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten 
voor 2022. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te 
voorkomen en te bestrijden zodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool 



(groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen 
met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In 
Bunschoten worden reeds diverse effectief bewezen programma’s, activiteiten en projecten 
op dit terrein uitgevoerd. Dit past in de wet- en regelgeving hierover. 
Daarnaast beogen we – mede door deze inzet - laaggeletterdheid onder de inwoners te 
voorkomen, respectievelijk terug te dringen.  
Het betreft een inzet van een bedrag van in totaal € 652.658, -. Het Rijk stelt hiervoor 
middelen beschikbaar (specifieke uitkering). 
 
 
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. 


