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01 Vragen Ligplaats woonschip aan eiland 't Hooft 

B&W besluiten  

Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen 

 

02 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Kop Jachthaven, Naarden’ 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied - Kop Jachthaven, Naarden’; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Kop Jachthaven, Naarden’ voor een periode van 6 

weken ter inzage te leggen; 

3. De raad met de raadsmededeling te informeren over de ter inzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Kop Jachthaven, Naarden’.  

 

03 Evaluatie en verlenging Jongeren op Gezond Gewicht 

B&W besluiten  

1 Het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) te verlengen tot 31 mei 2021; 

2 De kosten voor de verlenging te dekken uit de post Jeugdgezondheidszorg. 

 

04 Vervolg APV - vragen en Politieke Avond 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 50PLUS, de Christen Unie en Hart 

voor BNM over de APV. 

 

05 Uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 e.v. 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de memo ‘Visie Gooise Meren Inkoop sociaal domein 2021 e.v.’; 

2. Het regionaal tot stand gekomen document ‘Uitgangspunten inkoop sociaal domein 2021 e.v. 

Verbeteren, Versimpelen, Verbinden’ vast te stellen; 

3. In te stemmen met de verwerking van het advies van het Beraad Gooise Meren zoals opgenomen in 

het document ‘Verwerking adviezen adviesraden sociaal domein’; 

4. De raad te informeren over de aanpak van het inkooptraject voorzieningen sociaal domein 2021 e.v. 

conform bijgevoegde raadsmededeling.  

 

06 Tussentijdse bevindingen onrechtmatigheden 2019 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de reeds geconstateerde onrechtmatigheden over 2019. 

2. De gemeenteraad via een raadsmededeling op de hoogte te brengen van de geconstateerde 

onrechtmatigheden en het effect op het oordeel van de accountant. 

3. De noodzaak van de verdere versterking van contractmanagement te onderschrijven en opdracht te 

geven tot uitwerking hiervan. 
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07 Productieafspraken woningcorporaties 

B&W besluiten: 

1. De Productieafspraken Gooise Meren 2020 t/m 2024, de Alliantie vast te stellen. 

2. De Productieafspraken Gooise Meren 2020 t/m 2024, het Gooi en Omstreken vast te stellen. 

3. De Productieafspraken Gooise Meren 2020 t/m 2024, Ymere vast te stellen. 

4. De Productieafspraken Gooise Meren 2020 t/m 2024, Woningstichting Naarden vast te stellen. 

5. De portefeuillehouder wonen te mandateren om de productieafspraken namens de gemeente 

Gooise Meren te ondertekenen. 

6. De gemeenteraad te informeren met een raadsmededeling. 

 

08 Start traject bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de startnotitie “Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 2020”; 

2. In te stemmen met het publiceren van de raadsmededeling waarin de gemeenteraad op de 

hoogte wordt gebracht over dit collegebesluit. 

 

09 Overeenkomst Schoutenwerf en afwijken CRK advies 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de overeenkomst en de portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst 

op ondergeschikte onderdelen nog aan te passen en te tekenen namens het college; 

2. De portefeuillehouder te machtigen om uitvoering te geven aan het bepaalde artikel VI. 2 inzake de 

bankgarantie indien hiertoe een onderbouwd verzoek wordt ontvangen; 

3. Te besluiten af te wijken van het advies van de CRKE inzake de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van een werk. En over te gaan tot verlening van de vergunning. 

 

10 Verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal Godelindestraat 1 - Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer B. D. ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar voor zover dit ziet op een juiste duiding van de 

beoogde locatie van de oplaadpaal gegrond te verklaren en de overige bezwaren ongegrond te 

verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 26 juni 2019 aan te passen door de beoogde locatie op de juiste wijze te 

duiden als Keizer Ottostraat naast de woning met het adres Godelindestraat 1 Bussum en door 

paragraaf 4.4. (parkeerdruk) te schrappen; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de hoorzitting  

(inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

11 Verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal Adelheidstraat 41 Bussum 
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B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer C. D. ontvankelijk te 

verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 23 oktober 2019 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

12 Verlening omgevingsvergunning Van der Helstlaan 49 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 3 september 2019 te handhaven onder aanvulling van de door de 

Commissie gegeven motivering; 

3. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

13 Buitenshuisproject 

B&W besluiten: 

1. Deel te nemen aan het Buitenshuisproject van het Trimbos-instituut; 

2. Met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan voor 16 uur 

per week voor de uitvoering van het Buitenshuisproject binnen vier gezinnen voor een looptijd van in 

ieder geval twee jaar; 

3. Om Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek voor de uitvoering van het project in 2020 met €115.000 te 

bekostigen en in 2021 met €109.000, vanuit de post immaterieel maatwerk jeugd (6300201). 

 

14 Vogelhospitaal Naarden 

B&W besluiten: 

De raadsmededeling verzenden naar de raad. 

 

15 BW Beleidsregel gebiedsontzeggingen 

Burgemeester besluit: 

De “Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 2020” vast te stellen. 

 

16 Verkeersbesluit oplaadpaal Dorotheagaarde 1 Bussum 

B&W besluiten: 

De bezwaren ingediend door mevrouw Koekenbier en de heer Visser ontvankelijk te verklaren;  

De bezwaren ongegrond te verklaren; 

Het bestreden besluit van 24 juli 2019 ongewijzigd te handhaven; 

Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en  
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Het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

17 Verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal De Dennen 21 Bussum 

B&W besluiten: 

De bezwaren ingediend door mevrouw en de heer Siemons ontvankelijk te verklaren;  

De bezwaren ongegrond te verklaren; 

Het bestreden besluit van 11 september 2019 ongewijzigd te handhaven; 

Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag 

van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

18 Vaststellen 14 straatnamen Krijgsman Muiden en Cas de Bruynpad Naarden 

B&W besluiten  

In te stemmen met het vaststellen 15 straatnamen Krijgsman Muiden en Cas de Bruynpad Naarden. 

 

19 Garantstelling lening BNG ten behoeve van TCCS 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het garant staan voor een door TCCS bij de BNG af te sluiten lening tot een bedrag 

van € 3.300.000. Voor de duur van 20 jaar met een jaarlijks aflopend risico.  

 

 


