
 

 

 
 

 
 

1. Beantwoording schriftelijke Raadsvragen van D66 pilot proef GGZ-ondersteuners  

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke Raadsvragen van 

D66 over de pilot proef GGZ-ondersteuners.  

 

 

2. Verlening omgevingsvergunning Raadhuisstraat 9 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door S ontvankelijk 

te verklaren;  

3. De verleende vergunning van 17 april 2020 (met inachtneming van de gewijzigde 

tekening van 1 december 2020 en de aangeleverd bescheiden) te herzien;  

4. Het verzoek, in afwijking van het advies van de Commissie, om vergoeding van de 

proceskosten af te wijzen;  

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

verlenen van de omgevingsvergunning in bezwaar ; 

6. Met de bekendmaking van dit besluit aan bezwaarde het advies van de commissie 

voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 

 

3. Beantwoording  Raadsvragen D66 d.d. 19 okt. 2020 en d.d. 4 jan. 2021 

B&W besluiten in te stemmen met de bijgaande beantwoording van de Raadsvragen van 

D66 d.d. 19 oktober 2020 en d.d. 4 januari 2021. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de VVD over KPN locatie 

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

van de VVD. 

 

 

5. Zorgcontinuïteit Wmo-vervoer  

B&W besluiten: 

1. De continuïteitsbijdrage Wmo-vervoer van 1 september 2020 tot het einde van de 

looptijd van de landelijke coronarichtlijnen Wmo-vervoer vast te stellen op 70% van 

de verwachte reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage) van de niet verreden ritten;  

2. Opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en 

Vechtstreek om uitvoering te geven aan de continuïteitsbijdrage Wmo-vervoer. 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 19 januari 2021 

 



 

 

 

 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen Noodopvang kinderen op 

kinderdagverblijven/BSO/Scholen PO en VO 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over 

noodopvang kinderen op kinderdagverblijven/BSO en scholen PO en VO. 

 

 

7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van GDP  Funderingsproblematiek 

B&W besluiten de beantwoording van de raadsvragen van de GPD (lid Kruyt) over 

Funderingsproblematiek vast te stellen. 

 

 

8. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 Onlinegesprekken voor 

mantelzorgers 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijk vragen van D66. 

 

 

9. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD Energiedienstenbedrijf 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD. 

 

 

10. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 Schuldenaanpak 
B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66. 

 


