
 

 

 

1. Advisering Portefeuillehouders overleg SD 11 februari 2021 

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

overleg sociaal domein 11 februari 2021. 

 

 

2. Advies voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG van 12 februari 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 12 februari 

2021 van de BALV van de VNG. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD Schuldenloket ondernemers 

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

te sturen aan de raad. 

 

 

4. Subsidie Versa Peuterspeelzaal en VVE 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 

B&W besluiten de subsidie aan Versa voor Peuterspeelzaal en VVE voor de periode van 1 

januari 2020 tot en met 31 juli 2020 vast te stellen op een bedrag van € 57.184,- 

 

 

5. Subsidie SKBNM peuterspeelzaal 1 januari tot en met 31 juli 2020 

B&W besluiten de subsidie aan SKBNM voor peuterspeelzaal voor de periode van 1 januari 

tot en met 31 juli 2020 vast te stellen op een bedrag van € 52.986,- 

 

 

6. Stukken vergadering AB Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 10 februari 2021  

B&W besluiten akkoord te gaan met de advisering stukken AB Veiligheidsregio 10 februari 

2021. 

 

7. Verlenging opdracht buurtsportcoachwerk en samenwerkingsovereenkomst Jongeren 

op Gezond Gewicht  

B&W besluiten: 

1. Een verlenging van de opdracht aan te gaan voor het buurtsportcoachprogramma 

tot en met 31 december 2022;  

2. Een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor Jongeren op 

Gezond Gewicht tot en met 31 december 2022;  

3. De raad te informeren over deze verlengingen. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum:  9 februari 2021 

 

 

 



8. Locatiekeuze IKC in Muiderberg 

B&W besluiten   

1. In te stemmen met het inzetten van de locatie van de gemeentewerf voor de 

realisatie van een Kindcentrum in Muiderberg, waarbij nadrukkelijk gekeken zal 

worden of deze locatie geschikt te maken is om ook  de technische voorzieningen 

voor het Aquathermie-project te realiseren en anders een andere locatie in 

Muiderberg te vinden. 

2. Kennis te nemen dat – om actief de schijn van belangenverstrengeling tegen te 

gaan – wethouder Hendriks zich in de discussie enkel heeft gericht op de 

inhoudelijke argumenten vanuit zijn portefeuille en niet met de locatiekeuze. 

 

 

9. Aanwijzen toezichthouder kinderopvang 

B&W besluiten:  

1. De directeur publieke gezondheid van de GGD G&V aan te wijzen als 

toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 1.61 van de Wet Kinderopvang 

(Wko);  

2. De voormelde toezichthouder toestemming te verlenen tot het machtigen van één 

of meer personen die onder zijn leiding werkzaam zijn bij de GGD G&V om namens 

hem op te treden als toezichthouder kinderopvang; 

3. Het mandaat zoals omschreven in het hoofdstuk diversen met randnummer 12 in 

de mandaatlijst van het college van 7 juli 2020 in te trekken;  

4. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug 

tot en met 1 december 2020. 

 

 

10. Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over de Kerkenvisie 

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

van D66 over de Kerkenvisie. 

 

  

11. Advies Moties BALV van de VNG. 

B&W besluiten akkoord te gaan met de adviezen bij de moties voor de BALV van de VNG 

van 12 februari 2021 en he toegevoegde agendapunt over kwijtschelding gemeentelijk 

vorderingen gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire. 

 

12. Afwijzing aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 22 oktober 2020 ongewijzigd te handhaven;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het 

advies van de commissie bezwaarschriften mee te zenden. 


