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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 29 september 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 R. Beukers
Aanbesteding accountantsdiensten 2021 - 2026 vervolgtraject
Via de inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV) heeft een gezamenlijke aanbesteding
plaatsgevonden van de accountantsdiensten voor de boekjaren 2021 - 2026. De wet bepaalt
dat de gemeenteraad het orgaan is dat de accountant kiest.
De gemeenteraad heeft deze taak belegd bij een beoordelingscommissie bestaande uit twee
leden van de begeleidingscommissie accountant en ambtelijke ondersteuning. Het college
legt een daartoe strekkend voorstel tot gunning ter vaststelling voor aan de raad.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Cliëntervaringsonderzoek 2019 Wmo
Het college van B&W besluit de onderzoeksresultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek
2019 Wmo te delen met de raad en het ministerie van VWS. Met het uitvoeren van dit
onderzoek voldoet de gemeente Bunschoten aan de eisen in de Wmo 2015 (artikel 2.5.1.).
De onderzoeksresultaten zijn positief.

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Voorgenomen activiteiten woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland
Wonen in 2021
Het college neemt kennis van de brieven met voorgenomen activiteitenoverzichten
Bunschoten 2021 van de woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Eemland Wonen.
Omdat er in december 2020 een nieuwe woonvisie 2020-2025 wordt vastgesteld door de
raad, wordt pas na die datum een nieuwe set prestatie afspraken gemaakt met corporaties en
huurdersbelangenorganisaties. De activiteitenoverzichten lijkt hiertoe overigens
mogelijkheden te bieden.

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.

