Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 19 januari 2021

2021.0000107
Aanwezig: Schuurmans-Wijdeven (voorzitter), Brugman (secretaris), Nobel, Steffens-van de Water, SedeeSchuitemaker, Ruigrok, Rip
Ambtelijk: Spreeuwenberg, Van der Meulen

Port. houder

Onderwerp

Cluster

1)

Allen

Keek op de Week

SBD

2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 12 en 14 januari 2021
(2021.000411)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijsten van 12 en 14 januari 2021.
3)

Ruigrok; Rip

Ontwerpprogramma Circulaire Economie 2020-2025 Metropoolregio Amsterdam
(2020-0001154) Kolpa, Jan Jaap

RED

Het college besluit:
1. de focus in het ontwerpprogramma Circulaire Economie 2020-2025 en de hieraan
gekoppelde uitvoeringsagenda 2021-2022 van de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) op de drie sporen van circulaire inkoop en opdrachtgeverschap,
gebiedsontwikkeling en aanpak materiaal-en grondstofstromen te onderschrijven;
2. in te stemmen met de gemeentelijke reactie op het ontwerpprogramma Circulaire
Economie en deze toe te zenden aan de voorzitter van het
Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de MRA en de bestuurlijk trekkers
van het MRA programma Circulaire Economie;
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
4)

Sedee

Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam - redeneerlijn Deelregio
Amstelland - Meerlanden
(2021-0000019) Lammertink, Mark

RED

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de AM-redeneerlijn, d.d. 31 augustus 2020, kenmerk
X.2020.04035.
Amstelland-Meerlanden wil:
•
Polycentrisch spreiden op basis van lokale kenmerken en kwaliteiten.
•
Zoeken naar flexibiliteit en maatwerk waar het gaat om
bouwrestricties vanuit Schiphol.
•
Wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang.
•
Goede onderlinge verbindingen, voor meerdere modaliteiten.
•
Bij landschap en recreatie inzetten op diversiteit en identiteit.
•
Een robuust water- en energiesysteem ontwikkelen.
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5)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Sedee

Verzamelbesluit verlening voorschot op de subsidie 2021 in verband met de
coronacrisis
(2021-0000009) Metselaar, Jolanda

SSC

Het college besluit:
1. de aanvragers:
a. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius
b. Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen
c. Stichting GinDS
d. Kinderopvang Aan de Liede VOF
e. VOF Kinderdagverblijf De Koekenbieren
f. Stichting Hero Kindercentra Peuteropvang
op grond van artikel 22 lid 3 van de Algemene subsidieverordening
Haarlemmermeer 2017 (Asv) en artikel 4:95 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), vooruitlopend op het subsidiebesluit van 2021 een voorschot te verlenen
van maximaal een kwart van de verleende subsidie van 2020;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
6)

Schuurmans

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van ChristenUnie-SGP over
designerdrug 3-MMC
(2021-0000012) Overstraten, Marleen van

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
ChristenUnie-SGP over designerdrug 3-MMC.
7)

Schuurmans

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de VVD over het creëren van
meer vrijheid door middel van vaccinatie en sneltesten
(2021-0000018) Vandenbussche, Jirina

VH

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de VVD over het creëren van meer vrijheid door middel van vaccinatie en
sneltesten.
8)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 19 januari 2021
(2021.000189)

SBD

Besluit:
Het college besluit ten aanzien van de B-lijst:
Nobel; Rip

Aanpassing stedenbouwkundig plan en vaststellen kavelpaspoort kavels 11, 12, 17
en 2 Hyde Park
(2020-0001104) Tieman, Lidia

PROJ

de raad voor te stellen om:
1. het kavelpaspoort voor de kavels 11, 12, 17 en 2 binnen plangebied Hyde Park vast
te stellen;
2. daarmee te komen tot een aanpassing van het in 2018 vastgestelde
stedenbouwkundig plan voor Hyde Park op de volgende punten:
- toevoeging van stedenbouwkundige uitgangspunten voor kavel 17;
- de stedenbouwkundige structuur van kavels 11 en 12 in combinatie met
kavel 17 aan te passen door deze nu aan te laten sluiten bij de
stedenbouwkundige structuur die in Hyde Park ook voor de andere kavels
gehanteerd wordt en daarbij uit te gaan van een gesloten bouwstructuur,
met binnentuin en de toepassing van het principe van de Hoofddorpse
huizen.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Sedee

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding
(2021-0000008) Monster, Jan

RED

1.
2.
3.
Ruigrok

Verlenging aanstelling leden van de Erfgoedcommissie
(2020-0001163) Pasman, Jertske
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Schuurmans

Allen

SSC

de benoeming van de heer H. Pluckel als lid van de Erfgoedcommissie
Haarlemmermeer met terugwerkende kracht te verlengen voor de periode van 1
januari 2021 tot en met 1 januari 2022;
de benoeming van de heer F.D. Ossewaarde als lid van de Erfgoedcommissie
Haarlemmermeer met terugwerkende kracht te verlengen voor de periode van 1
januari 2021 en met 1 januari 2022;
de benoeming van de heer E.P. Everaardt als lid van de Erfgoedcommissie
Haarlemmermeer met terugwerkende kracht te verlengen voor de periode van 1
januari 2021 en met 1 januari 2022;
de benoeming van de heer W. Blazer als lid van de Erfgoedcommissie
Haarlemmermeer met terugwerkende kracht te verlengen voor de periode van 1
januari 2021 en met 1 januari 2022;
de benoeming van de heer dhr. J.W. de Wijn als lid van de Erfgoedcommissie
Haarlemmermeer met terugwerkende kracht te verlengen voor de periode van 1
januari 2021 en met 1 januari 2022;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Toekennen gemeentelijke eremedaille (vertrouwelijk)
(2021-0000020) Gooijer, Françoise de
1.

9)

het ontwerpbestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV met
planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGlgbvyfnwm150kv-B001 vast te stellen;
het ontwerpraadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan vast te
stellen;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

CEB

in te stemmen met het voorstel.

Collegeafspraken

CEB

Er zijn geen collegeafspraken.
10)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad over oordeel Interbestuurlijk Toezicht (IBT) toezicht en handhaving
omgevingsrecht 2020
Het college neemt kennis van de brief.
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11)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
12)

Allen

Stand van zaken en maatregelen Corona-virus

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en maatregelen.
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