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01 Betrekken van jongeren en kinderen bij Corona-aanpak 

B&W besluiten  

In te stemmen met beantwoording raadsvragen over het betrekken van jongeren en kinderen. 

 

02 Beleidsregels krediethypotheek Participatiewet 

B&W besluiten  

De beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet Gooise Meren 2020 vast te stellen.  

 

03 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’ 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’ voor een periode van 6 weken ter inzage te 

leggen; 

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

het ontwerpbestemmingsplan ‘Muiden Zuidwest’. 

 

04 4-Jarigen school tijdens Corona 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over onderwijs voor 4-jarigen tijdens Corona. 

 

05 Taallessen voor statushouders 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over taallessen voor statushouders. 

 

06 Jaarverslag Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen 

B&W besluiten: 

1. Het Jaarverslag 2019 van het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen vast te stellen; 

2. De gemeenteraad met de raadsmededeling hierover te informeren. 

 

07 RM Inclusieprogramma resultaten 2019 

B&W besluiten: 

De Raad te informeren over de resultaten van het Inclusie programma 2019. 

 

08 Beslissing op bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek bungalows Nieuw 

Cruysbergen 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 26 mei 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften in het 
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bezwaarschrift tegen het besluit op het handhavingsverzoek van bewoners van Landgoed Nieuw 

Cruysbergen in Bussum; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 4 november 2019 (beslissing op het verzoek om handhaving) conform het 

advies in stand te laten en nader te motiveren conform het conceptbesluit op bezwaar. 

 

09 Beslissing op bezwaar tegen last onder bestuursdwang illegale objecten Vechtmonding Muiden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 28 mei 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften in het 

bezwaarschrift tegen de last onder bestuursdwang vanwege illegale objecten in de Vechtmoning in 

Muiden; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 10 december 2019 (last onder bestuursdwang) conform het advies in stand 

te laten; 

4. De in de bezwaarprocedure ingebrachte Memo vaststellen als onderdeel en nadere onderbouwing 

van de beslissing op bezwaar. 

 

 


