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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 31 augustus 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 van wethouder P. van Asselt 
 

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2020 
Het college informeert de Commissie Samenleving over de resultaten van het 
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020. 
 
 

Ledenraadpleging onderhandelingsakkoord Cao SW 2021-2025 
Het college stemt in met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Sociale werkvoorziening 
2021-2025. 
 
 

Aanvraag subsidie Laaggeletterdheid 1163629 
Het college heeft ingestemd in met de aanvraag om subsidie van de Bibliotheek Eemland 
voor informele taalvorming in 2021. Het betreft een bedrag van totaal € 13.940, - en is onder 
andere bedoeld voor schaduwaanbod, een taaldocent en als een eenmalige kwaliteitsimpuls 
voor de aanschaf van materiaal/collectie voor laaggeletterden. Het doel is dat meer inwoners 
aan de slag gaan met taal en digitale basisvaardigheden. Daarnaast wordt gewerkt aan een 
passend kwalitatief aanbod in de gemeente: het (digi)Taalhuis in de bibliotheek van 
Bunschoten. Hiermee wordt een duurzame inzet op de arbeidsmarkt, participatie en 
zelfredzaamheid beoogd zodat meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving. 
 
 

Hernieuwd regionaal kader toezicht Wmo 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de kwaliteit van 
dienstverlening van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De GGD 
regio Utrecht voert het toezicht voor onze gemeente uit. Het toezicht is vernieuwd. Het 
college heeft besloten om het oude kader handhaving in te trekken en het hernieuwde 
toezichtskader vast te stellen. 
Het college heeft ook besloten om het protocol openbaarmaking Wmo toezicht vast te stellen. 
Dit betekent dat de GGDrU de Wmo-rapporten van kwaliteitstoezicht en hercontroles actief 
openbaar maakt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. 
 
 

Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet 
Het college stemt in met het convenant 'Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel 
Jeugdwet' waarin afspraken tussen gemeenten zijn vastgelegd over de implementatie van het 
nieuwe woonplaatsbeginsel. 
 
 
 
  



Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Motie Reconstructie wegen (Vinkenweg en Frans Jacobsweg) 
In de raadsvergadering van 1 juli 2021 is de motie ‘Reconstructie wegen’ unaniem 
aangenomen. In deze motie is het college opgedragen te onderzoeken of de reconstructie 
van de Frans Jacobsweg (gepland in 2023) en de Vinkenweg (gepland in 2022) gewisseld 
kunnen worden in jaar van uitvoering. En dit voor de begrotingsbehandeling te rapporteren. 
Met een schriftelijke mededeling wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dit 
onderzoek. 
 
 

Motie toiletvoorziening Memento Mori rolstoeltoegankelijk 
Tekst 
Het college informeert de raad via een schriftelijke mededeling over de mogelijkheden om het 
pad naar de toiletvoorziening in het baarhuisje op de begraafplaats Memento Mori rolstoel- en 
rollatorvriendelijk aan te passen. 
 
 
 
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. 


