
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Vraag en beantwoording wel/niet op de site bestuur.gooisemeren.nl (doorhalen wat niet van toepassing is)*. 
 

Naam en fractie: Petra Vonk, GroenLinks 

Datum indiening: 10-6-2022 

Datum antwoord:  

Onderwerp: RV Voorbereidingskrediet herinrichting Muiden Zuid-West 

 

Inleiding 
In het Raadsvoorstel vraagt U een voorbereidingskrediet van € 170.000,00 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de 
herinrichting van de entree van Muiden Zuid-West. 
 
Vraag 1 
Kunt U specifieker aangeven waarvoor de 170K gebruikt gaat worden. In het voorstel staat projectleiding, advies-
/onderzoekskosten, opstellen VO en DO, aanbesteding en vergunningen, kunt u dit toelichten. 
 
Antwoord 
Ten einde een breed gedragen DO gereed te hebben, op basis waarvan de uitvoering kan plaatsvinden, dienen specialisten op 
het gebied van ontwerp, technische uitwerking en proces te worden ingehuurd. Daarnaast moet milieukundig onderzoek 
worden ingekocht, de betreffende vergunningen moeten worden aangevraagd en tot slot moet de uitvoering van het project 
worden aanbesteed.  
 
Vraag 2 
In het raadsvoorstel lezen wij dat het college het voorstel Singelgracht Muiden (4 februari 2021, zaaknummer 1988322) 
vastgesteld. Is dit voorstel inzichtelijk voor de Raad? 
 
Antwoord 
Openbare documenten kunt u inzien via de website van de gemeente.  
 
Vraag 3 
Is in de anterieure overeenkomst met fa. Streefkerk afgesproken wie de kosten draagt voor het beheer van de openbare 
ruimte rondom het kantoor van Streefkerk? 
 
Antwoord 
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer de openbare ruimte. Streefkerk is verantwoordelijk voor het beheer van 
haar eigen buitenruimte.  
 
Vraag 4 
Kunnen we de anterieure overeenkomst inzien – en wanneer? 
 
Antwoord 
Het is mogelijk de anterieure overeenkomst in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar 
Hilde van Zuijlen.  
 
Vraag 5 
In de bijlage Voorstel subsidie Groene Uitweg wordt onder Dekking (Eigen Bijdrage derden) een bedrag van tenminste  
€ 130.500,-- genoemd als opbrengst legalisatie oevergronden Singelgracht door bewoners. Hoe verhoudt dat bedrag zich tot  
de vraagprijs die nu naar de bewoners is gecommuniceerd? 
 
Antwoord 
In het raadsvoorstel kunt u lezen dat de dekking voor de cofinanciering op een andere wijze is geregeld. Dekking door de 
opbrengst van oevergronden is niet van toepassing.  
 
 
 
 


