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01 Gebiedsprogramma Diemerscheg 

B&W besluiten  

In te stemmen met het informeren van de raad over de 70% versie van het Ontwikkelperspectief 

Diemerscheg en de participatie- en consultatieronde door het versturen van de de aanbiedingsbrief en 

bijlage namens de stuurgroep Diemerscheg.   

 

02 Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Gooise Meren over "Quickscan Jeugdzorg Gooise 

Meren" 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport "Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren" van de 

Rekenkamercommissie Gooise Meren; 

2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport "Quickscan Jeugdzorg 

Gooise Meren". 

 

03 Precariobelasting 2018 

B&W besluiten  

Akkoord te gaan met de beantwoording van schriftelijke vragen inzake precariobelasting terrassen 

Naarden. 

 

04 Beleidsregels inzake planschadeovereenkomst 

B&W besluiten  

1. De beleidsregels inzake planschade(overeenkomst) vast te stellen. 

2. Mandatering aan hoofd VTH en M&O om planschadeovereenkomsten te ondertekenen. 

 

05 Visie Aan de Gooise Kust 

B&W besluiten  

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 33 GroenLinks – Visie Aan de 

Gooise Kust. 

 

06 Intentieovereenkomst Gooise Natuur van participanten GNR 

B&W besluiten  

1. De wethouder voor o.a. Natuur, Barbara Boudewijnse, te machtigen om de Intentieovereenkomst 

Gooise natuur van de participanten van GNR te ondertekenen. 

2. De raadsmededeling over de intentieovereenkomst Gooise natuur te versturen.  

 

07 Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

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

3. Het bestreden besluit van 25 september 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 mee te zenden. 

 

08 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing verzoek urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 31 juli 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 mee te zenden. 

 

09 Mandaatbesluit Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 

B&W besluiten: 

Ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 wordt het college voorgesteld om: 

Het nieuwe mandaatbesluit urgentieverlening aan de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

10 Iedereen doet mee Gooise Meren; Inzet Nederlands Gebarentolk 

B&W besluiten: 

De raad met de raadsmededeling te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie ‘Inzetten 

gebarentolk’ van 3 juli 2019. 

 

11 BW Crailo geothermie 

B&W besluiten: 

De raadsmededeling vast te stellen over de afhandeling van de motie over het gebruik van geothermie 

bij de ontwikkeling van de buurtschap Crailo. 

 

12 Investeringen en vervangingen sportaccommodaties 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het vrijgeven van een krediet van 134.000 euro voor vervangingen en investeringen 

van sportvelden. De kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. 

 

 


