
 
 

 

 

 

Zaaknummer 2342913. 

1. Afwijkend besluiten van advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 

B&W besluiten af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. 

 

 

Zaaknummer 2346847 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over gymvoorziening Jozefschool Muiden 

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

over gymvoorziening Jozefschool Muiden. 

 

 

Zaaknummer 2341349 

3. Het verlenen van ondermandaat aan de gemeentelijke archiefinspecteur  

B&W besluiten het mandaat met randnummer 23 en 24 op pagina 27 in de op 7 juli 2020 

vastgestelde mandaatlijst van het college van burgemeester en wethouders aan te passen in 

die zin dat ondermandaat wordt verleend aan de gemeentelijke archiefinspecteur. 

 

 

Zaaknummer 2343525 

4. Bodemkwaliteitskaart 2021 

B&W besluiten: 

1. De wijzigingen in de aangepaste bodemkwaliteitskaart 2021 vast te stellen en openbaar te 

maken;  

2. De bodemkwaliteitskaart 2021 vervangt de bodemkwaliteitskaart 2019;  

3. Bijgaande Raadsmededeling te verzenden naar de raad. 

 

 

Zaaknummer 2333314 

5. Subsidieverzoek STAD 2022 

B&W besluiten in te stemmen met toekenning van een subsidiebedrag van 119.574,-- voor de 

Stichting Talent and Dreams (STAD). 

 

 

Zaaknummer 2341450 

6. Toenemende kosten SMI 

B&W besluiten de raad te informeren over de toenemende kosten voor SMI via bijgevoegde 

raadsmededeling 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 23 november 2021 

 



Zaaknummer 2337187 

7. Structurele voortzetting Buitenshuisproject 

B&W besluiten:  

1. Het Buitenshuisproject structureel voort te zetten; 

2. Het Buitenshuisproject te verstevigen door de dienstverleningsovereenkomst met Jeugd 

en Gezin Gooi en Vechtstreek met ingang van 1 januari 2022 uit te breiden met 8 uur per 

week (van 16 uur per week naar 24 uur per week) ten behoeve van inzet van een tweede 

linking pin; 

3. De structurele voortzetting van de Buitenshuis-aanpak via lump sum bekostiging ad 

€69.500,- te bekostigen vanuit de post immaterieel maatwerk jeugd; 

4. Om de ouderbijdrage kinderopvang en de lasten van een incidenteel werkbudget a €500,- 

per deelnemend gezin te bekostigen vanuit de post immaterieel maatwerk jeugd; 

5. De portefeuillehouder jeugd te mandateren tot het tussentijds wijzigen van de lopende 

dienstverleningsovereenkomst met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. 

 


