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01 Verlenging Intentieovereenkomst Project BORgronden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het verlengen van de intentieovereenkomst Project Borgronden tot en met 31 

december 2021;  

2. Wethouder N.J. Schimmel te mandateren de verlenging van de intentieovereenkomst te 

ondertekenen. 

02 Vaststellen Lijst Waardevolle bomen 2020 

B&W besluiten: 

1. De Lijst waardevolle bomen 2020 vast te stellen;  

2. De raad middels een raadsmededeling te informeren over de Lijst waardevolle bomen. 

03 Advisering AB Veiligheidsregio 2 december 2020 

B&W besluiten in te stemmen met de advisering stukken AB Veiligheidsregio van 2 december 2020. 

04 Advisering PHO overleg fysiek domein  3 december 2020 

B&W besluiten akkoord te gaan met de advisering portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 3 december 

2020. 

 

05 Advisering PHO overleg fysiek domein 4  december 2020 

B&W besluiten akkoord te gaan met de advisering portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 4 december 

2020. 

06 Productieafspraken Dudok Wonen 

B&W besluiten  

1. De Productieafspraken Gooise Meren 2020 t/m 2024, Dudok Wonen vast te stellen.  

2. De portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting te mandateren om de productieafspraken 

namens de gemeente Gooise Meren te ondertekenen.  

3. De gemeenteraad te informeren met een raadsmededeling. 

07 Aanvraag omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig 

gebruik als sportstudio aan de Nieuwe Brink 129 te Bussum. 

B&W besluiten medewerking verlenen aan het verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan voor 

het gebruik van het pand aan de Nieuwe Brink 129 als sportstudio. 

08 Het vergoeden van mondkapjes aan minima 

1. Minimahuishoudens een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken voor de aanschaf van 

mondkapjes.   

2. Een bedrag van €6,- te verstrekken per persoon aan gehuwden en alleenstaanden zonder kinderen. 

En een bedrag van €12,- te verstrekken aan huishoudens met kinderen.  

3. Maximaal €9.000 beschikbaar te stellen.  

4. Deze kosten te dekken uit het budget voor bijzondere bijstand.  

5. Vaststellen van bijgaande raadsmededeling. 
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09 Afwijzing urgentieaanvraag woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 9 september 2020 ongewijzigd te handhaven;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit het advies van de 

bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 

 

10 Afwijzing urgentieaanvraag 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 23 september 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 

 

11 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Meerstraat 31 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 19 november 2020 over te nemen: 

2. M et betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 19 juni 2020 ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder van het 

op het bezwaren genomen besluiten het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting 

(inclusief de pleitnotities) mee te zenden. 

 

 


