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01 Subsidie SKBNM 2021 

B&W besluiten in te stemmen met de subsidiebeschikking en prestatieafspraken Peuteropvang, 

Voorschoolse educatie en HBO coach aan SKBNM, voor het jaar 2021, ter hoogte van €308.707,20 

02 Haalbaarheidsonderzoek binnenhaven Muiden 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het toevoegen van het resultaat naar de haalbaarheid van de binnenhaven als 

bouwsteen bij het vervolgonderzoek voor de haven in Muiden, waarbij o.a. de ontwikkelkaders voor 

de Binnenhaven, het Balkengat en Fort H worden meegegeven.  

2. De mededeling aan de gemeenteraad te sturen. 

03 Het instemmen met het lokale Sportakkoord 2020-2022 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het lokale Sportakkoord 2020-2020;  

2. De Portefeuillehouder te mandateren om het Sportakkoord namens het college te ondertekenen. 

04 Raadsvragen PvdA Chroom-6 Crailo 

B&W besluiten de antwoorden op raadsvragen van de heer Kahlman van de PvdA over chroom-6 in de 

gebouwen op het Crailo terrein vast te stellen 

05 Participatie- en Communicatiestrategie Invoering Omgevingswet 

B&W besluiten  

1. De participatie- en communicatiestrategie invoering Omgevingswet vast te stellen.  

2. In te stemmen met de ingrediënten voor het grotendeels intern gerichte programma van de Tweede 

Week van de Leefomgeving.  

3. De raad via de bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

06 Aanwijzing lokale omroep 

B&W besluiten:  

1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de procedure voor het 

verkrijgen van een uitzendlicentie voor een publieke lokale omroep, waarover de gemeenteraad het 

Commissariaat voor de Media dient te adviseren.  

2. De volgende criteria vast te stellen op basis waarvan een keuze gemaakt wordt tussen meerdere 

lokale publieke omroepen als samenwerking tussen hen niet mogelijk blijkt te zijn:  

a. De content dient evenwichtig te zijn met redactionele aandacht voor burgers, straten, 

buurten en kernen in onze gemeente, beoordeeld op een schaal van 1 tot 6.  

b. Lokaal nieuws is belangrijk. Hoeveel prioriteit wordt hier aan gegeven? Beoordeeld op een 

schaal van 1-6. 

c. De kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit van journalistiek is professioneel geborgd, 

beoordeeld op een schaal van 1-5. 

d. Is er een aantoonbare beleidsmatige samenwerking met lokale organisaties binnen de 

gemeente (bv met bibliotheken, scholen culturele instellingen)? Beoordeeld op een schaal 

van 1-4.  

e. Hoeveel uitzendtijd per week? Beoordeeld op een schaal van 1-4.  
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f. Wat doet de omroep voor jongeren? Beoordeeld op een schaal van 1-4.  

g. Is de omroep voldoende zichtbaar op social media? Differentiatie van kanalen. Beoordeeld 

op een schaal van 1-4. 

h. De omroep biedt inwoners en ondernemers de mogelijkheid content mede te produceren. 

Beoordeeld op een schaal van 1-3,  

i. Er wordt – als leidraad - aanvullend getoetst aan het meest recente Vernieuwingsconvenant 

gemeenten-lokale omroepen van VNG en Organisatie van Lokale Omroepen Nederland. 

07 Stukken AB Veiligheidsregio 4 november 2020 
B&W besluiten in te stemmen met de advisering stukken AB Veiligheidsregio 4 november 2020. 

08 Onderwijs-zorgarrangementen 2020-2021 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het continueren van de onderwijs-zorg pilot op de Donnerschool tot 19 

december 2020 (start kerstvakantie) met de huidige fte bezetting.  

2. In te stemmen met het financieringsvoorstel voor de pilot op de Donnerschool van de hiermee 

gepaard gaande kosten van €131.737,08, waarbij €50.000 wordt ingezet vanuit het 

Transformatieplan Jeugd,  

€ 25.000 vanuit de Donnerschool, € 10.000 vanuit Unita en de overige middelen worden gefinancierd 

(naar rato) door de gemeenten.  

3. In te stemmen met het continueren van de onderwijszorg pilot op de Wijngaard voor schooljaar 

2020-2021 met de huidige fte bezetting.  

4. In te stemmen met het financieringsvoorstel voor de pilot op de Wijngaard van de hiermee gepaard 

gaande kosten van €74.880, waarbij €30.000 wordt ingezet vanuit het Transformatieplan Jeugd en 

de overige middelen worden gefinancierd (naar rato) door de gemeenten.  

5. In te stemmen met het monitoren en evalueren van de pilot om tot een passend vervolg te komen 

van de pilots. Bij een positieve evaluatie is het streven om het structureel in te bedden. 

09 Villa ZeezichtB&W besluiten de raad te informeren over de stand van zaken rondom het herstel van de 

dakconstructie van Villa Zeezicht en de alternatieve opvanglocaties via bijbehorende raadsmededeling. 

 


