
 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
datum 5 januari 2021 
 
 
1. Vaststellen 3 namen bruggen Muiden (Krijgsman) 

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen 3 namen voor bruggen Muiden (Krijgsman). 
 
 

2. Managementletter 2020 
B&W besluiten: 
1. De ‘Managementletter 2020’ vast te stellen en kennis te nemen van de reactie van de 

directie hierop.  
2. De gemeenteraad via een raadsmededeling op de hoogte te brengen van de 

geconstateerde onrechtmatigheden op het proces aanbestedingen. 

 
 
3. Verlengen overeenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur 2021 

B&W besluiten:  
1. De samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdfonds sport en cultuur Noord-Holland 

voor 2021 aan te gaan;  
2. Het in de samenwerkingsovereenkomst genoemde jaarlijkse bedrag voor het 

Jeugdfonds van € 65.000,- beschikbaar te stellen;  
3. De burgemeester te vragen wethouder Hendriks namens de gemeente te machtigen 

voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst;  
4. Akkoord te gaan met de inhoud van de raadsmededeling en deze aan de raad aan te 

bieden. 

 
 
4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen beleidskader 'Het samenspel met 

de bewonersplatforms'-uitvoering motie 
B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van Rolien Bekkema (PvdA) over 'Het samenspel 
met de bewonersplatforms, uitvoering motie' volgens de bijlage te beantwoorden. 

 
 
5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen Goois Democratisch Platform 

B&W besluiten B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van het Goois Democratisch Platform van 3 december 2020. 

 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de CU Schrappen busritten 
door Connexxion per 3 januari. 
B&W besluiten in te stemmen  de antwoorden op de schriftelijke raadsvragen zoals 
aangegeven in het mee-gekopieerde document en te verzenden naar de raad. 

  



 

 

7. Ontwerp bestemmingsplan Buurtschap Crailo 
B&W besluiten: 
1. Het ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo met het daarbij opgenomen 

Milieueffectrapport in procedure te brengen; 
2. Het Milieueffectrapport ontwikkeling Buurtschap Crailo van 01-12-2020 vast te stellen; 
3. De ontwerp-beleidsregel ‘Mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo’ in procedure te 

brengen; 
4. De ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’ in 

procedure te brengen;  
5. Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Crailo in procedure te brengen; 
6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo in procedure te brengen;  
7. Een openbare kennisgeving te doen van de onder 1 t/m 6 genoemde stukken, deze 

stukken gedurende zes weken ter visie te leggen en daarbij de gelegenheid te bieden 
tot het indienen van zienswijzen en inspraakreacties. 

8. De raad over het bovenstaande te informeren door middel van een Raadsmededeling. 

 
 
8. Compensatieregeling ouderbijdrage peuteropvang en SMI 

B&W besluiten: 
1. In te stemmen met het tijdelijk vergoeden van de ouderbijdragen die vallen onder de 

gemeentelijke regeling peuteropvang-, voorschoolse educatie en SMI, zodat ouders 
geen ouderbijdrage hoeven te betalen in de periode dat de kinderopvang gesloten is; 

2. In de begroting als uitgangspunt aan te houden dat de vergoeding van het Rijk de 
gemeentelijke lasten volledig afdekt, waardoor de gevolgen bij een 
begrotingsactualisering saldoneutraal in de begroting kunnen worden verwerkt. 

 
 
9. Beleidsregels ‘Uitstroompremie Gooise Meren 2021’ 

B&W besluiten de “Beleidsregels uitstroompremie Gooise Meren 2021” vast te stellen. 


