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01 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen van D66 aangaande Ventilatie scholen 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66ingediend op 8 

oktober 2020. 

02 Vaststelling subsidie 2019 aan St. Versa  

B&W besluiten In te stemmen met de vaststelling van de subsidie 2019 aan St. Versa op het bedrag  

van € 2.392.200,00. 

03 Beslissing bezwaar subsidie 2019 Stichting Viore  

B&W besluiten  

1. Kennisnemen van het bezwaar van Stichting Viore tegen de hoogte van de toegekende subsidie 

voor 2020;  

2. Kennisnemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie inzake het bezwaar van Viore tegen 

uw besluit over de subsidie 2020 en in overeenstemming daarmee het ontvankelijk te verklaren; 

3. Kennisnemen van het verdere advies van de bezwaarschriftencommissie om het besteden besluit 

beter te motiveren;  

4. Het eerder genomen collegebesluit van 20 januari 2020 over het subsidiebedrag van maximaal € 

4.750,- voor 2020 aan Viore te handhaven en de bezwaarde dit gemotiveerd mee te delen door 

bijgaande concept-brief;  

Aan Viore voor het jaar 2021 en 2022 een meerjarige subsidie toe te kennen van jaarlijks maximaal € 

5.000,- . 

04 Regionaal convenant Buurtbemiddeling   

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de inhoud van bijgaand regionaal convenant Buurtbemiddeling; 

2. Mandaat te verlenen aan wethouder Barbara Boudewijnse om namens het college Gooise Meren te 

ondertekenen. 

05 Evenwichtige verdeling kosten archiefdiensten  

B&W besluiten de antwoorden op de schriftelijke vragen van de VVD over de evenwichtige verdeling van 

de kosten voor archiefdiensten vast te stellen. 

06 Raadsvragen Verkeersveiligheid kruispunt afrit A1 t.h.v. 

Amersfoortsestraatweg 

B&W besluiten akkoord met de antwoorden op de raadsvragen van GDP Verkeersveiligheid kruispunt 

afrit A1 t.h.v. Amersfoortsestraatweg. 

07 Wijziging nevenfuncties burgemeester 

De burgemeester besluit de raad door middel van een raadsmededeling te informeren over de wijziging 

in de nevenfuncties van de burgemeester. 

08 Weigering omgevingsvergunning uitrit Bijlstraat 51 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk te 
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verklaren;  

3. In afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het advies, met betrekking 

tot de strijdigheid met het motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel, niet over te nemen;  

4. De bezwaren ongegrond verklaren met inachtneming van het gestelde in het advies;  

5. 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. 

09 Raadsmededeling Sportakkoord 2020-2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling en deze toe te zenden aan de raad. 

 


