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01 Aanwijzing Vondelschool Oud-Bussummerweg 22 Bussum tot 

gemeentelijk monument 

B&W besluiten Het volgende pand aan te wijzen als gemeentelijk monument: Vondelschool aan de Oud 

Bussummerweg 22/Molenlaan 11 te Bussum. 

02 Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio 

Gooi en Vechtstreek 19 november 2020B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor 

het overleg van 20 november 2020 van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. 

03 Beantwoording schriftelijke vragen Hondenuitlaat-service en GNR 

B&W besluiten de beantwoording op de Raadsvragen over de Hondenuitlaat-services en het GNR te 

verzenden naar de Raad. 

04 Informatie aan de raad inzake Tomingroep 

B&W besluiten: 

1. De Raadsmededeling vast te stellen; 

2. De RM met de Raadsinformatiebrief najaar 2020 Tomingroep beschikbaar te stellen aan de raad.  

05 Biografie Gooise Meren en proces Erfgoedvisie 

B&W besluiten de raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de Gebiedsbiografie 

Gooise Meren en te ontwikkelen erfgoedbeleid, ter voorbereiding op de thema-avond van 25 november 

2020. 

06 Vaststellen beleidsregels bestuurlijke boete Wet BRP 

B&W besluiten de beleidsregels bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen vast te stellen. 

07 Beleidsregels giften en schadevergoedingen 

B&W besluiten de beleidsregels “giften en schadevergoedingen Participatiewet Gooise Meren 2020” vast 

te stellen. 

08 Besluit op bezwaar Weigering omgevingsvergunning Van Hogendorplaan 15 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 20 oktober 2020 over te nemen; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw Van R. ontvankelijk te 

verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar gegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 20 augustus 2020 te herroepen en de behandeling van de aanvraag te 

hervatten met inachtneming van het besluit op bezwaar;  

5. Het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving te mandateren voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning in bezwaar en met de bekendmaking van dit besluit aan bezwaarde het 

advies van de commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

09 Hotspotmonitor Gemeente Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. Te voldoen aan een wettelijke verplichting om een procedure voor de hotspotmonitor vast te stellen. 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

2. De hotspots jaarlijks te laten vaststellen door het Strategisch Informatie Overleg (SIO).  

3. Het budget van het Gemeentearchief te verhogen ten behoeve van de acquisitie van aanvullende 

niet-overheidsinformatie. 

10 Stand van zaken Onderwijskansenbeleid (oktober 2020)B&W besluiten De raad te informeren over de 

stand van zaken van het Onderwijskansenbeleid (in oktober 2020) door middel van bijgevoegde 

Raadsmededeling.  

11 Jaarlijkse subsidie Buurtsportcoaches 2021 

B&W besluiten in te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie 2021 aan Sportfondsenbad 

van € 476.563,- ten behoeve van de buurtsportcoaches. 

12 Uitbreiding begraafplaats Nieuw Valkeveen, Definitief Ontwerp 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het definitieve inrichtingsplan (versie definitief, d.d. 30-10-2020) voor de 

uitbreiding van de begraafplaats Nieuw Valkeveen, en over te gaan tot realisatie hiervan binnen het 

reeds gevoteerde krediet voor dit project;  

2. Conform ‘Optie 1.’ de gebruiksovereenkomst voor het overloopparkeerterrein met Speelpark Oud 

Valkeveen op het perceel van de begraafplaats per 1 maart 2021 op te zeggen middels bijgevoegde 

opzegbrief;  

3. De Raad over bovenstaande besluiten te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 

 


