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01 Verzamelbesluit jaarlijkse subsidies 2018, nr 8 - zorg en welzijn 18+ hoger dan € 25.000,- 

B&W besluiten aan de in de overzichtsbijlage genoemde  organisaties een subsidie te verlenen voor het 

jaar 2018.     

 

02 Proef opheffen Spitsmaatregelen 

B&W besluiten:  

1. Een proef in te stellen waarbij op de volgende wegvakken (zie ook bijgevoegde kaart) de 

spitsmaatregelen tijdelijk worden opgeheven door het wegvak open te stellen: 

- IJsselmeerweg (A6 - Nienhuis Ruijskade) 

- IJsselmeerweg (A1 - A6 via het Naarderbos) 

- Rijksweg / Naardervaart    

2. De proef uit te voeren van maandag 22 januari tot en met zondag 18 februari 2018 waarbij het 

verkeer geteld wordt op strategische locaties van maandag 5 tot en met zondag 18 februari 2018; 

3. De proef te evalueren middels de verkeerstellingen en binnengekomen ervaringen van 

aanwonenden en op basis daarvan een definitief besluit te nemen tot opheffen van de 

spitsmaatregelen. 

4. Raadsmededeling en persbericht uit te doen 

 

03 Beantwoorden vervolgvragen GDP-fractie i.v.m. Den Ouden, Muiderberg 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van (vervolg)raadsvragen van de GDP-fractie in verband met 

geuroverlast Den Ouden Groenrecycling te Muiderberg. 

 

04 Jaarlijkse subsidie 2018, MEE zorg en welzijn 18+ hoger dan € 25.000,- 

B&W besluiten: 

Aan MEE een subsidie van € 85.500,- te verlenen voor het jaar 2018. 

 

05 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor tijdelijk wijzigen van het gebruik Vaartweg 26 

Bsm 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 21 december 2017 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw K., mevrouw Van D., 

de heer D., de heer G. en de bewoners op de handtekeningenlijst van 10 augustus (bijlage I) 

ontvankelijk te verklaren en het bezwaar van de bewoners op de handtekeningenlijst van 16 

augustus (bijlage II) niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 30 juni 2017 ongewijzigd te handhaven;  

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 

besluit, het advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 
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06 P&C Spoorboekje 2018 

B&W besluiten in te stemmen met het P&C spoorboekje voor het kalenderjaar 2018. 

 

07 Ondertekenen Retaildeal onderdeel van de Retailagenda 

B&W besluiten: 

1. De RetailDeal met het ministerie van Economische zaken (staatssecretaris Mona Keijzer) in het 

kader van de nationale Retailagenda te ondertekenen; 

2. De wethouder Economische Zaken te machtigen tot het ondertekenen van de RetailDeal. 

 


