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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 3 januari jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 - 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
Portefeuille wethouder P. van Asselt 
 
Incidentele subsidie VVV en afronding subsidierelatie VVV en Stichting Citymarketing 
Al enige tijd wordt gewerkt aan een vernieuwde toekomstige samenwerkingsstructuur in 
Spakenburg centrum. Een gewenste stap hierin is om conform het advies van Stad &Co het 
aantal stichtingen c.q. verenigingen binnen het huidige Dynamisch Spakenburg terug ter 
brengen waarmee de organisatiestructuur efficiënter en transparanter wordt. Het college 
stemt in met een incidentele subsidie van € 15.000, - aan de VVV ter compensatie van 
gevolgen die nog voortvloeien uit de coronaperiode. In verband met de mogelijke overgang 
naar een nieuwe organisatie(structuur) zijn met het bestuur van VVV en Stichting 
Citymarketing afspraken gemaakt over de subsidiëring voor 2023. Het college stemt in met 
het verzoek van de VVV en Stichting Citymarketing om de subsidierelatie te beëindigen per 1 
januari 2023. Tevens is besloten de voor deze organisaties bedoelde subsidiegelden van € 
80.830, - te reserveren voor de nieuwe organisatiestructuur in 2023. Binnen de nieuwe 
organisatiestructuur dienen de activiteiten van de VVV en Stichting Citymarketing te worden 
geborgd, maar dan binnen één stichting/vereniging.  
 
Voortgang dementievriendelijke gemeente 
Het college stelt de voortgang van de dementievriendelijke gemeente vast. In een 
dementievriendelijke gemeente wordt actief gestimuleerd dat mensen met dementie 
volwaardig mee kunnen blijven doen. Deze ambitie is vastgelegd in het coalitieakkoord 
'Bouwen aan de toekomst'. Het college informeert de raad schriftelijk over de voortgang.  
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


