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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 8 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 
 
Eenmalige subsidies eerste en tweede kwartaal 2022 
Wij verlenen op grond van de Nadere Regel Eenmalige Subsidies 2016 zowel HVBS als het 
Cultuurplatform een bijdrage voor activiteiten gericht op de inwoners van Bunschoten. Wij 
verlenen de handbalvereniging een bijdrage om het buitensporten mogelijk te maken, en het 
Cultuurplatform een bijdrage om het Muziekfestival Spakenburg te organiseren. 
 
 
Bemoeizorg 
Het college stelt voor 2022 € 5.450 beschikbaar voor bemoeizorg door Kwintes. Bemoeizorg 
is een bijzondere en specialistische hulpvorm waarbij het gaat om het opzoeken, motiveren 
en toeleiden naar reguliere hulp. Door bemoeizorg wordt er tijdig afgegaan op signalen 
waardoor erger kan worden voorkomen.   
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Intentieovereenkomst Tiny Houses 
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het sluiten van een 
intentieovereenkomst met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken over de realisatie van 
Tiny Houses in de gemeente Bunschoten. Wethouder H. van Barneveld zal namens de 
gemeente Bunschoten de overeenkomst ondertekenen. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Beantwoording vragen CDA en VVD levering gas art. 35 RVO 
Het college beantwoordt vragen van het CDA en de VVD over de levering van Russisch gas. 
 
 
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. 


