
 
 

 
 
1. Corona update 9 

B&W besluiten: 

1. Geen precario te heffen voor het gebruik van de gemeentegrond tot eind 2021 voor 

ondernemers (vergunninghouders), die door de lockdown zijn getroffen;  

2. De helft van de reguliere vergoeding voor het gebruik van de gemeentegrond (het 

terrasgedeelte) in de jaren 2020 en 2021 bij de eigenaar van de poffertjeskraam in 

Bussum in rekening te brengen;  

3. Geen marktgeld aan ondernemers van non-food kramen op te leggen, die momenteel 

niet op de markt mogen staan;  

4. De financiële consequenties van de beslispunten 1 tot en met 3 (precariobelasting € 

62.000, poffertjeskraam € 6.396 ex btw en marktgelden € 4.000) te verwerken in het 

eerste Voortgangsverslag 2021; 

5. Het verzoek van de Ondernemersvereniging Naarden-Vesting om kwijtschelding van 

hun financiële bijdrage voor de feestverlichting af te wijzen;  

6. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de genomen 

maatregelen van het college, ontwikkelingen en uitdagingen als gevolg van het 

coronavirus.  

 

 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de VVD over The State of the Regio 

B&W besluiten akkoord te gaan met de Beantwoording van de  schriftelijke raadsvragen 

van de VVD over The State of the Regio. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over actief benaderen getroffenen 

Coronacrisis  

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

D66 over Actief benaderen getroffenen coronacrisis. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD evaluatierapport Doelgroepenvervoer 

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

evaluatierapport Doelgroepenvervoer. 

 

 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD / Groep VN over preventie en 

handhavingsplan Alcohol en drugs. 

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

VVD, groep VN en HvBNM over Preventie en handhavingsplan alcohol en drugs. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  16 februari 2021 

 



 

 

6. Stand van zaken juridische dossiers de Krijgsman 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling stand van zaken juridische 

dossiers de Krijgsman. 

 

 

7. Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 

B&W besluiten:  

1. Het bestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71, Naarden’ ter vaststelling aan de 

raad aan te bieden.  

2. In te stemmen met bijgevoegd ontwerp besluit hogere waarden 

‘Amsterdamsestraatweg 71’ en deze in het kader van de Wet geluidhinder ter 

inzage te leggen.  

3. Het Besluit hogere waarden aan te merken als het vastgestelde besluit, wanneer er 

tijdens de ter inzagelegging van het ontwerp besluit geen zienswijzen zijn 

ingediend. 

 

 

8. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GDP Herstart Projecten Naarden buiten de 

Vesting 

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

GDP over Herstart projecten Naarden buiten de Vesting (vervolgvragen). 

 

 

9. Locatiekeuze IKC Muiderberg 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling ter informatie aan de raad. 

 

 

10. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan J. van Woensel Kooylaan 26E      

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “J. van Woensel Kooylaan 26 E”;  

2. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig is; 

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

ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

4. In te stemmen met de concept planschadeovereenkomst ‘J. van Woensel Kooylaan 

26 E’;  

5. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan het afdelingshoofd 

M&O;  

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

inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

 



11. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Amsterdamsestraatweg  65A Naarden   

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 24 december 

2020 over te nemen en  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer L. 

ontvankelijk te verklaren;  

2. Met in achtneming van de overwegingen in dit advies op het bezwaar te beslissen;  

3. Het bestreden besluit van 15 augustus 2019 ongewijzigd te handhaven;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen/toe te kennen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde) van bezwaarden en aan 

belanghebbenden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te 

zenden. 

 

 

12. Regionaal actieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid: Taal is de sleutel!   

B&W besluiten de raad, door middel van een raadsmededeling, te informeren over het 

regionaal actieplan voor de aanpak van laaggeletterdheid: Taal is de sleutel! 

 

 

13. Besluit overbrenging bouwdossiers Naarden 1901-1999 en gedeeltelijke digitale 

beschikbaarstelling  

B&W besluiten het bouwarchief van de gemeente Naarden 1901-1999 conform de 

verplichting uit de Archiefwet over te brengen naar het gemeentearchief, op de 

voorgestelde gronden en randvoorwaarden. 

 

 

14. Intrekken gemeentelijke monumentenstatus Amsterdamsestraatweg 63-65 Naarden  

B&W besluiten de status van gemeentelijk monument in te trekken van het adres 

Amsterdamsestraatweg 63-65 te Naarden 

 


