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01 Raadsmededeling langlopende dossiers 

B&W besluiten In te stemmen met de raadsmededeling. 

02 Vaststellen plan van aanpak zwerfafval 2020 

B&W besluiten het plan van aanpak zwerfafval 2020 vast te stellen; 

Een aanvraag zwerfafvalvergoeding over de periode 2020 bij Nedvang middels het Jaarplan in te dienen 

03 Nadere regels bij de Verordening Wmo Gooise Meren 2020 

B&W besluiten iIn te stemmen met de Nadere regels bij de Verordening Wmo Gooise Meren 2020. 

04 Collegestandpunt Principeverzoek nieuwe loods carnavalsvereniging Naarden 

B&W besluiten in principe akkoord te gaan met het principeverzoek voor het opschuiven van het 

bouwvlak voor het realiseren van een nieuwe loods voor de Vestingnarren aan de Energiestraat (achter 

Energiestraat 5-7 te Naarden). 

05 Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Locatie Vinkenbaan 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 ingediend 

op 14 januari 2020. 

06 Schriftelijke vragen Sporthal Muiden/Bredius 
B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen. 

07 Gevolgen rotonde Rijksweg 
B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen. 

08 Kwijtschelden schulden aan gemeente 
B&W besluiten de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen  aan de raad te versturen. 

09 Deelnemersovereenkomst Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029 
B&W besluiten: 

1. De toekomende bevoegdheid tot het sluiten van de nieuwe deelnemersovereenkomst te 

mandateren aan de directeur GAD; 

2. De directeur GAD te mandateren om namens de gemeente de ingevolge de huidige 

deelnemersovereenkomst door de gemeente eerder uitgebrachte keuze voor het zogenaamde 

‘bronscheidingsmodel’ te bevestigen door gebruikmaking van het keuzeformulier PMD-model;  

3. Het doen van de opgaven aan Nedvang middels Waste Tool van het in de gemeente ingezamelde 

verpakkingsafval (Glas, Oud papier en Karton, en Kunststof) op te dragen aan de Regio Gooi en 

Vechtstreek (RVE GAD). 

10 Raadsmededeling verstedelijkingsstrategie MRA 
B&W besluiten: 
1. de Raadsmededeling Verstedelijkingsstrategie MRA in het college van 18 februari vast te stellen; 
2. De Raadsmededeling op 19 februari om 12.00 uur aan de Raad Gooise Meren te verzenden. 

11 Vertegenwoordiging gemeente personele aangelegenheden griffie Gooise Meren 2020 

De burgemeester besluit het aanwijzingsbesluit voor de vertegenwoordiging van de gemeente in 

personele aangelegenheden van de griffie van Gooise Meren vast te stellen. 

 


