
 
 

 
Zaaknummer  2298582 

1. Advies PHO Sociaal Domein 16 sept. 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

sociaal domein d.d. 16 september 2021. 

 

 

Zaaknummer 2252248 

2. Ontwerpbestemmingsplan Archeologie en archeologiebeleid 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de ontwerp-archeologiebeleid zoals vervat in de ‘Archeologische 

verwachtingen- en beleidskaart Gooise Meren 2021’;  

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Archeologie 

Gooise Meren’;  

3. De procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp 

bestemmingsplan gelijktijdig met het ontwerp-archeologiebeleid gedurende zes weken 

ter inzage te leggen;  

4. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage 

legging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-archeologiebeleid. 

 

 

Zaaknummer 2261523 

3. Vraag en antwoord Naarderbos 

B&W besluiten: 

1. De vragen en antwoorden inzake het Naarderbos vast te stellen en aan de gemeenteraad 

te verzenden.  

2. Na vaststelling de vragen en antwoorden openbaar te maken. 

 

 

Zaaknummer 2307625 

4. Beantwoording schriftelijke vragen Driftweg 

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

Driftweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 14 september 2021 

 



Zaaknummer 2303066 

5. MRA afspraken duurzaamheidstop oktober 2021 

B&W besluiten:  

1. De ambitie te onderschrijven om op de Duurzaamheid Top van 15 oktober samen met 

MRAoverheden, bedrijven en andere relevante stakeholders op de vijf voorgelegde 

onderwerpen (beslispunt 2 t/m 6), tot zo concreet mogelijke afspraken te komen om op 

die manier een impuls te geven aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis.  

2. Voorlopig niet in te stemmen met de ondertekening van het jaarlijks te actualiseren 

convenant (‘Green Deal’) Houtbouw MRA 2021-2025;  

3. Niet in te stemmen met de ‘Green Deal circulair textiel’;  

4. In te stemmen met deelname aan de Green Deal Fiets MRA en de ondertekening van het 

daarop gerichte convenant;  

5. Niet in te stemmen met het ondertekenen van de afspraak die betrekking heeft op het 

gebruik van niet herbruikbare plastics;  

6. In te stemmen met het schriftelijk herbevestigen van de eerder in 2018 vastgelegde 

intentie om tot circulair opdrachtgeven en inkopen in de MRA te komen;  

7. De burgemeester te verzoeken de bestuurder die Gooise Meren vertegenwoordigt tijdens 

de Duurzaamheid Top te mandateren om de afspraken namens de gemeente te 

ondertekenen waarmee het college formeel heeft ingestemd. 

 

 

Zaaknummer 2304726 

6. Afwegingskader Duurzaamheid 

 B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het Afwegingskader Duurzaamheid voor de gemeente Gooise 

Meren;  

2. Bijgevoegde raadsmededeling en het Afwegingskader Duurzaamheid te verzenden naar 

de raad. 

 

 

Zaaknummer 2307199 

7. Kredietvotering bomenplan Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. De raad te vragen om een krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen voor het 

uitwerken en uitvoeren van het Bomenplan Muiderberg 

2. De vrijkomende middelen in te zetten voor de uitvoering van het voorliggende voorstel. 

 

 

 

 

 

 

 



Zaaknummer 2210630 

8. Advies windenergie Diemerscheg 

B&W besluiten: 

1. In te gaan op de uitnodiging van gemeente Diemen om betrokken te zijn bij de uitwerking 

van het RES-zoekgebied Diemerscheg en daarbij te kiezen voor scenario 2. 

2. De gemeenteraad informeren over deze deelname door middel van bijgevoegde 

raadsmededeling; 

 

 

Zaaknummer 2297783 

9. Afwijzing aanvraag 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 19 mei 2021 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. 

 

 

Zaaknummer 2300971 

10. Indienen subsidieaanvraag Woningbouwimpuls Crailo/Tergooi 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het indienen van de subsidieaanvraag Woningbouwimpuls voor Crailo 

voor een subsidie van € 2.801.170. ; 

2. In te stemmen met een garantstelling voor een bijdrage van  

€ 1.550.000 via afschrijving voor de investering in knooppunt Crailo-Tergooi (waarbij 

andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de Regio Gooi en Vechtstreek zich 

garantstellen voor € 2.600.391 via afschrijving en daarvoor ieder separaat een 

collegebesluit nemen), onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad; 

3. Kennis te nemen van het feit dat het College van Blaricum het voornemen heeft een 

subsidieaanvraag Woningbouwimpuls in te dienen voor Tergooi voor een subsidie van 

€ 1.349.761; 

4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling. 

 
 


