
 
 

 
 

Zaaknummer  2337255 

1. Overdracht Muziektent 

B&W besluiten: 

1. De Muziektent Naarden ‘om niet’ over te dragen aan Vereniging Vestingstad Naarden;  

2. De kosten á €15.000,= voor het in 2021 opknappen van de muziektent te dekken uit het 

budget economische ontwikkeling;  

3. De raad hierover te informeren. 

 

 

Zaaknummer 2340369 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Gelijke Kansen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Gelijke Kansen Alliantie. 

 

 

Zaaknummer 2336153 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over dubieuze zorgaanbieders en van Hart 

voor BNM over frauduleuze bedrijven 

B&W besluiten: 

1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over dubieuze 

zorgaanbieders.  

2. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Hart voor BNM over 

frauduleuze bedrijven in de (jeugd)zorg.  

 

 

Zaaknummer 2342207 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over fusie en verhuizing Willem de 

Zwijgercollege en Vitusmavo 

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

over fusie en verhuizing Willem de Zwijgercollege en Vitusmavo (verduidelijking van vraag 3). 

 

 

Zaaknummer 2338926  

5. Uitvoering Gladheidsbestrijding 2021-2022 

B&W besluiten: 

1. Het Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2021-2022 vast te stellen, waarbij we overgaan 

op nat strooien en nieuwe strooiroutes conform de CROW richtlijnen;  

2. De Raadsmededeling te verzenden naar de raad.   

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 16 november 2021 

 



 

Zaaknummer 2335119 

6. Opheffen geheimhouding door Wob-verzoek 

B&W besluiten de geheimhouding op de passage "Inmiddels is er coördinatie ambtelijk (MN) 

en bestuurlijk (wethouder Franx) op het dossier gezet. WOB-verzoek m.b.t. mails raadsleden 

en collegeleden, deze moeten aangeleverd worden." uit de besluitenlijst van 24 april 2018 op 

te heffen. 

 

 

Zaaknummer 2330138 

7. Beleid langer zelfstandig wonen voor ouderen 

B&W besluiten: 

1. Af te zien van het nu invoeren van een Blijvers- of Verzilverlening in Gooise Meren;  

2. De raad door middel van een raadsmededeling te informeren. 

 

 

Zaaknummer 2337410 

8. Raadsmededeling over het bedrijfsplan 2022-2025 ‘Ketensamenwerking Tomin’ 

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

bedrijfsplan 2022- 2025 ‘Ketensamenwerking Tomin’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


