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Zaaknummer  2258690 

1. Beantwoording schriftelijke raadsvragen HvBNM inzake Meicirculaire 

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

inzake Meicirculaire. 

 

 

Zaaknummer 2250780 

2. Vaststelling subsidie Versa Welzijn 2020 Spel op Maat en Opstap(je) 

B&W besluiten de in 2020 aan Versa Welzijn verleende subsidie voor Spel op Maat en 

Opstap(je) vast te stelen. 

 

 

Zaaknummer 2247278 

3. Voortgang herstel dak van Villa Zeezicht te Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. Geen gerechtelijke procedure te starten om de kosten van het herstel van het dak van Villa 

Zeezicht te verhalen;  

2. Akkoord te gaan met een overschrijding van het uitvoeringskrediet, vanwege stijgende 

bouwprijzen;  

3. Akkoord te gaan met de bijgevoegde Raadsmededeling over de voortgang van het herstel 

van het dak van Villa Zeezicht, waaronder de gerechtelijke procedure en de toename in 

kosten. 

 

 

Zaaknummer 2251012 

4. Maatschappelijke Diensttijd 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de uitbreiding van het project Maatschappelijke Diensttijd in de Regio 

Gooi en Vecht,  

2. In "letter of Commitment" verklaren dat Gooise Meren achter deze uitbreiding staat en in 

principe instaat voor de co-financiering van 19.500,-- in 2022 en 19.500,-- in 2023.  

3. De lasten ter hoogte van in totaal 39.000,-- te dekken uit de in 2021 ontvangen extra 

Rijksmiddelen.  

4. De financiële effecten te verwerken in VV2. 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
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Zaaknummer 2250961 

5. m.e.r-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Bredius 2020 

B&W besluiten vast te stellen dat voor het bestemmingsplan Bredius 2020 geen 

milieueffectrapport moet worden gemaakt 

 

 

Zaaknummer 2257285 

6. Garantstelling middels gelimiteerde achtervangpositie Woningstichting Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het voornemen te hebben garant te staan middels een gelimiteerde achtervangpositie 

voor een lening van maximaal €800.000,- van Woningstichting Naarden;  

2. De raad een voorstel te doen om geen wensen en bedenkingen te geven. 

3. De portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel op te stellen. 

 

 

Zaaknummer 2258123 

7. Overeenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw / gemeente Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw ten behoeve van het stellen van garantie middels het innemen van een 

generieke achtervangpositie met ingang van 1 augustus 2021;  

2. Kennis te nemen van de aankondiging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw dat er 

enkele wijzigingen in bestaande individuele achtervangovereenkomsten worden 

voorbereid. 

 

 

Zaaknummer 2257877 

8. Verlenging convenant eerste opvangonderwijs 2021-2022 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de verlenging van het Convenant Eerste Opvangonderwijs voor de 

periode van een jaar, te weten het schooljaar 2021-2022, met als einddatum de laatste 

schooldag van dat schooljaar;  

2. In te stemmen met de technische wijziging waarmee een schoolbestuur aan de partijen 

wordt toegevoegd;  

3. Als voorwaarde voor de besluiten onder 1 en 2 te verbinden dat alle bij het convenant 

betrokken partijen dezelfde besluiten nemen;  

4. De besluiten treden in werking op de datum van ondertekening door de laatste partij;  

 

De burgemeester besluit wethouder Hendriks middels bijgevoegde machtiging te machtigen 

om het addendum bij het convenant waarmee deze verlenging en technische wijziging. 
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Zaaknummer 2248436 

9. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD inzake uitspraak Raad van State inzake 

stikstof 

B&W besluiten: akkoord te gaan met de beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD inzake 

uitspraak Raad van State inzake stikstof. 

 

 

Zaaknummer 2262334 

10. Principebesluit afwijking gebruik van het kantoorpand Brinklaan 134 te Bussum 

B&W besluiten in principe medewerking verlenen aan het afwijken van het gebruik van het 

pand aan de Brinklaan 134 te Bussum om woningen met een zorgfunctie te realiseren, onder 

voorwaarde dat het plan in overeenstemming is met de Woonvisie Gooise Meren 2017-2025 

en het plan blijft voorzien in werkgelegenheid in de kern Bussum. 

 

 

Zaaknummer 2262895 

11. Raadsmededeling ALV VNG 16 juni 2021 

B&W besluiten in te stemmen met het toesturen van de mededeling over de ALV van de VNG 

van 16 juni 2021 aan de Raad. 

 

 

Zaaknummer 2259353 

12. Huidige stand van zaken AED-netwerk 2021 

B&W besluiten de raadsmededeling vast te stellen en aan de raad beschikbaar te stellen 

 

 

Zaaknummer 2264065 

13. Aanvullende memo vaststellen bestemmingsplan Kop van de Jachthaven 

B&W besluiten: 

1. De raad middels een raadsmededeling te informeren over aanvullende informatie m.b.t. 

het bestemmingsplan Kop van de Jachthaven 

2. De portefeuillehouder te mandateren de memo aan te passen en in een raadsmededeling 

te vatten. 
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Zaaknummer 2264139 

14. Aanvullende subsidie SKBNM VVE en peuteropvang 2021 

B&W besluiten: 

1. De in 2021 verleende subsidie aan SKBNM voor peuteropvang, VVE en HBO coach voor 

het jaar 2021 aan te vullen met €148.214,-  

2. Deze kosten te dekken uit het budget Kinderopvang voor 2021.  

3. Te onderzoeken hoe de lasten voor 2022 en verder voorkomen kunnen worden. 

 

 

Zaaknummer 2263862 

15. Regionale opgave flexibilisering asielketen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling regionale opgave flexibilisering 

asielketen. 

 

 

Zaaknummer 2244600 

16. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Oranjelaan 10 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 18 juni 

2021;  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren ontvankelijk te 

verklaren;  

3. De ingediende bezwaren ongegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 8 december 2020 ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit aan bezwaarden en 

vergunninghouder, dit advies mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2236498 

17. Verstrekken van financiële middelen aan Wattnu op basis van het afgesloten convenant 

B&W besluiten: 

1. Op basis van het convenant voor 2020 subsidie ad € 75.000,- voorlopig beschikbaar te 

stellen aan Wattnu; 

2. De manager van de afdeling Mens en Omgeving te mandateren om de subsidie voor 2020 

ad € 75.000,- definitief vast te stellen na ontvangst van de verantwoording en evaluatie 

over 2020; 

3. Op basis van het convenant voor 2021 subsidie ad € 75.000,- voorlopig beschikbaar te 

stellen aan Wattnu, na overlegging van een activiteitenplan en begroting voor 2021; 

4. De subsidie voor 2021 op de gebruikelijke wijze definitief vast te stellen in 2022 na 

overlegging van de verantwoording en evaluatie over 2021. 
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Zaaknummer 2249731 

18. Factsheet inkomen en participatie Q1 2021 

B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 

‘Factsheet inkomen en participatie Q1 2021’ 

 

 

Zaaknummer 2251666 

19. Raadsmededeling inzake het Tomin-ontwikkeltraject 

B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over het 

Tomin-ontwikkeltraject 

 

 

Zaaknummer 2249551 

20. Afwijzing aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing  

B&W besluiten:  

1. Het bestreden besluit van 6 mei 2021 in te trekken;  

2. Een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van urgentie voor 3-kamerwoning in 

de gemeente Gooise Meren. 

 

 

Zaaknummer 2257513 

21. Informatiebulletin juni 2021 Talent Primair  

B&W besluiten de raad te informeren over Informatiebulletin juni 2021 van Talent Primair 

door middel van bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 


