
 
 

 
 

1. Politie jaarplan 2021 

B&W besluiten de bijgevoegde raadsmededeling inzake jaarplan politie 2021 aan de Raad te 

versturen. 

 

 

2. Advies voor het portefeuillehouders-overleg sociaal domein 22 april 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

sociaal domein 22 april 2021. 

 

 

3. Crailo – Vaststelling beleidsregels Natuurinclusief bouwen eninrichten en Mobiliteit en 

parkeren Buurtschap Crailo en besluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo 

B&W besluiten:  

1. De beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo gewijzigd vast te 

stellen, met inachtneming van de bijgevoegde nota van wijzigingen (bijlage 1);  

2. De beleidsregel mobiliteit en parkeren Buurtschap Crailo gewijzigd vast te stellen, met 

inachtneming van de bijgevoegde nota van wijzigingen (bijlage 1); 

3. De reactienota besluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo vast te stellen. 4. Het 

besluit hogere grenswaarden Buurtschap Crailo ongewijzigd vast te stellen. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GDP en PvdA  Nota van uitgangspunten 

Amersfoortse straatweg 81-85 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 

GDP en PvdA over Nota van uitgangspunten Amersfoortse straatweg 81-85 

 

 

5. Beantwoording vraag VVD art. 33 MRA transitievoorstel 

B&W besluiten: Akkoord met de beantwoording van de art. 33 vragen van de VVD over de 

MRA. 

 

 

6. Beantwoording vraag VVD art. 33 MRA transitievoorstel 

B&W besluiten: Akkoord met de beantwoording van de art. 33 vragen van de VVD over de 

MRA. 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  20 april 2021 

 



7. Beantwoording schriftelijke vragen GDP/Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het 

Goois Democratisch Platform over de herontwikkeling van de Jan ter Gouwweg. 

 

 

 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Bluswater 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GDP 

over Bluswater. 

 

 

9. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD en VN Groep over Pardontijd betaald 

parkeren 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD en 

VN groep over pardontijd betaald parkeren. 

 

 


