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01 Verlenen jaarlijkse subsidie 2020 aan Versa Welzijn 

B&W besluiten  

Aan Versa Welzijn in 2020 subsidie van €2.539.024,- te verlenen voor de uitvoering van de reguliere taken 

en dienstverlening. 

 

02 Geluidsmetingen A1/A6 

B&W besluiten: 

1. Kennisnemen van het geluidsrapport en de daartoe geadviseerde acties te gaan uitvoeren; 

2. De raadsmededeling verzenden naar de raad. 

 

03 Mid term review 

B&W besluiten: 

1. De Mid term review vast te stellen en daarmee te besluiten: 

 De inhoudelijke afwijkingen in paragraaf 1.2.4 te bekrachtigen; 

 Met de aanpak van slimme verbindingen in paragraaf 1.3 akkoord te gaan; 

 Met het uitstel van de onderwerpen in paragraaf 1.4 akkoord te gaan; 

2. De raad met de raadsmededeling over de Mid term review te informeren.  

 

04 Compensatie kosten noodopvang i.v.m. Corona 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het bieden van tijdelijk extra middelen aan kinderopvangorganisaties om voldoende 

noodopvang in de kinderopvang te creëren na 11 mei 2020 voor kinderen van ouders met cruciale 

beroepen en kwetsbare kinderen. 

 

05 Brief Ministerie Zonnegeluidswal 

B&W besluiten: 

1. Kennisnemen van de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als onderwerp 

het initiatief Zonnegeluidswal Naarderwoonbos, gedateerd 13 mei Jl.  

2. De raadsmededeling verzenden naar de raad. 

 

06 Beantwoorden schriftelijke vragen BORgronden 

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

 

07 Verlening omgevingsvergunning Herengracht 71 Mdn 

B&W besluiten:  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en  

1. De ingediende bezwaren door bezwaarde kennelijk niet ontvankelijk verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder het advies van de Commissie met 
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het besluit op bezwaar mee te zenden. 

 

08 Omgevingsvisie Gooise Meren - Nota Bouwstenen 

B&W besluiten in te stemmen met:  

1. De Nota Bouwstenen als vertrekpunt voor de Omgevingsvisie Gooise Meren.  

2. De mededeling aan de gemeenteraad over de Nota Bouwstenen. 

 

09 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 5 februari 2020 ongewijzigd te handhaven;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de telefonische hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

 


