
 
 

 
 
1. Veilig Vlaggen 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het onderzoek naar het veilig vlaggen op drie locaties in Gooise 

Meren;  

2. Te onderzoeken of er bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022-2025 voldoende 

financiële ruimte aanwezig is om de historische vlaglocaties in Naarden en Muiden te 

herstellen;  

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de resultaten van het 

onderzoek en het vervolg. 

 

 

2. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Amsterdamsestraatweg 63-65 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van het advies van 22 december 2020 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek 

vanwege vermeende strijdigheden met het Activiteitenbesluit milieubeheer op het 

perceel Amsterdamsestraatweg 63-65 in Naarden. 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.  

3. Het bestreden besluit van 6 december 2019 (beslissing op verzoek om handhaving) 

ongewijzigd in stand te laten.  

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

 
3. Duurzame balans in de begroting 

B&W besluiten: 

1. De uitgangspunten voor het proces van heroverwegingen vast te stellen, zoals beschreven 

in de uitgangspuntennotitie ‘Duurzame balans in de begroting’;  

2. De raad met een raadsmededeling te informeren over de uitgangspunten voor het proces 

‘Duurzame balans in de begroting’ 

 
 
4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen vervolgvragen woningbouw op terrein 

tuincentrum van der Roest Huizerstraatweg 113b 

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

woningbouw op terrein tuincentrum van der Roest Huizerstraatweg 113b 

 

 

5. Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Koopconstructie Dudok Wonen 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 

hart voor BNM Koopconstructie Dudok Wonen. 
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6. Mandaatbesluit bestuursrechtelijk handhavend optreden Regio 

Gooi en Vechtstreek niet aangewezen inzameldiensten 

B&W besluiten: 

1. De bevoegdheid van het college tot het opleggen van een last onder bestuursdwang als 

bedoeld in artikel 125 Gemeentewet ter handhaving van de regels uit de Wet milieubeheer 

te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;  

2. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5.32 

Awb te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek;  

3. Het handhavingstraject dat voortvloeit uit het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld 

onder 2 op te delen in een voorbereidende en uitvoerende fase;  

4. Ten aanzien van de uitoefening van de onder 2 vermelde bevoegdheid voorschriften vast 

te stellen zoals opgenomen in bijlage 1. 

 

 

7. Hakkelaarsbrug 3 Muiderberg 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. De overeenkomst zelfbeheer voor het perceel Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg;  

2. Het mandaat voor het ondertekenen voor overeenkomsten zelfbeheer te beleggen bij het 

hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG);  

3. De mededeling over het collegebesluit aan de raad. 

 
 

8. Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Verkeerssituatie bij Kinderdagverblijf ‘t 

Mouwtje 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording Schriftelijke vragen art 33 betreffende 

de verkeerssituatie bij het Mouwtje en te communiceren met de raad. 

 

 

9. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Amsterdamsestraatweg 65A Naarden 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 22 december 2020 

over te nemen en  

1. Het bezwaar ingediend namens de heer L.N. en mevrouw J.C.S. B.-K. niet-ontvankelijk te 

verklaren;  

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te kennen; 3. met de bekendmaking 

aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan derde-belanghebbende van het op het 

bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 
 
  



10. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Hinlopenlaan 1 Naarden 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 22 december 2020 

over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de familie C. 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 4 juni 2020 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde) van bezwaarden en aan derde-belanghebbende 

vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en alle reacties in 

het proces van schriftelijk horen (inclusief de pleitnota) mee te zenden. 

 

 

11. Convenant Financieel veilig ouder worden 

B&W besluiten: 

1. Het samenwerkingsconvenant Lokale Alliantie Gooi en Vechtstreek Financieel veilig ouder 

worden vast te stellen conform bijgevoegd concept; 

2. De burgemeester besluit wethouder B. Boudewijnse te mandateren het 

samenwerkingsconvenant Lokale Alliantie Gooi en Vechtstreek Financieel veilig ouder 

worden te ondertekenen op grond van artikel 171 Gemeentewet. 

 

 

12. Intrekken beleidsregels bestuurlijke boete PW en IOAW/IOAZ Gooise Meren 2016 

B&W besluiten in te stemmen met het intrekken van de beleidsregels bestuurlijke boete PW 

en IOAW/IOAZ Gooise Meren 2016.  

 

 

13. Besluit op bezwaar verlening omzettingsvergunning Aaltje Noordewierlaan 76 

B&W besluiten:  

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; - met 

betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden 

ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; - het bestreden 

besluit van 2 juli 2020 aan te vullen met een nadere motivering zoals in dit advies is 

overwogen;  

3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

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

advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 

 

14. Vroegsignalering bij schulden 

B&W besluiten  in te stemmen met de inhoud van de raadsmededeling en deze aan de raad te 

versturen. 


