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01 Beantwoording raadsvragen monumentenbeleid Gooise Meren 

B&W besluiten  

In te stemmen met de beantwoording Raadsvragen artikel 33 over monumentenbeleid Gooise Meren. 

02 Informatiserings- en automatiseringsbeleid 2020 - 2024  

B&W besluiten  

1. Het I&A-plan 2016-2020 in te trekken; 

2. Het I&A-beleid 2020-2024 vast te stellen. 

03 MRA agenda 2.0 

B&W besluiten de MRA agenda 2.0 vast te stellen.  

04 Herontwikkeling Hocras-terrein 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de brief met de bevestiging van afspraken over de planvorming voor het Hocras-

terrein. 

2. De raad te informeren met de raadsmededeling. 

05 Vragen Uitstel betaling gemeentelijke belastingen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen gesteld door VVD raadslid H. Bellaart 

"uitstel betaling gemeentelijke belastingen". 

06 Aanvullende maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. Alle door de gemeente geïnitieerde evenementen en bijeenkomsten in Gooise Meren tot en met 6 

april 2020 waar meer dan 25 personen aanwezig zijn af te gelasten, m.u.v. de raadsvergaderingen en 

politieke avonden (hier zal per vergadering samen met Griffie gekeken worden wat noodzakelijk is) 

(bijlage 1); 

2. Alle door de gemeente geïnitieerde evenementen en bijeenkomsten in Gooise Meren tot en met 6 

april 2020 waar minder dan 25 personen aanwezig zijn, alleen doorgang te laten vinden indien er 

sprake is van een groot (maatschappelijk) belang en het evenement of de bijeenkomst niet op een 

later tijdstip kan plaatsvinden of op een alternatieve (digitale vorm) kan plaatsvinden. Bij twijfel 

besluit de leidinggevende van de initiator of het evenementen of de bijeenkomst door kan gaan of 

wordt afgelast. (bijlage 2) 

3. Conform de landelijke maatregel de bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te lasten; de 

organisatoren van bijeenkomsten die hieronder vallen en bij de gemeente in beeld zijn worden 

aangeschreven om (nogmaals) te attenderen op deze maatregel.  

07 Beantwoording raadsvragen herbestemming vestingwerken/bastion Oranje (Naarden vesting) 

B&W besluiten: 

College besluit de beantwoording Raadsvragen artikel 33 over herbestemming vestingwerken/bastion 

Oranje (Naarden vesting). 
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08 Bezwaar tegen beslissing op wob-verzoek informatie perceel grond in Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ingediend namens Speelpark Oud Valkeveen B.V. ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar gegrond te verklaren wat betreft de verstrekking van de uitnodiging voor het 

vragenuurtje en voor het overige ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 23 oktober 2019 gedeeltelijk te herroepen; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen. 

09 Instemmen met ontwerp wijzigingsplan voor het toepassen van de Ruimte voor Ruimte regeling aan 

de Oud Huizerweg 12 te Naarden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Oud Huizerweg 12” van het bestemmingsplan “1e 

herziening bestemmingsplan Buitengebied” met planidentificatie NL.IMRO. 

NL.IMRO.1942.wpOudHuizerweg12-on01; 

2. De procedure ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp wijzigingsplan 

gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

3. In te stemmen met de concept planschadeovereenkomst ‘Oud Huizerweg 12 te Naarden’; 

4. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan het afdelingshoofd M&O; 

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

ontwerp wijzigingsplan ‘Oud Huizerweg 12’. 

 


