
 
 

 
 
1. Vervolg Stationsgebied 

B&W besluiten in te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

2. Toezicht informatiebeheer 2020-2021 

B&W besluiten: 

1. Het toezichtverslag op het informatiebeheer 2020-2021 van de gemeentearchivaris voor 

kennisgeving aan te nemen;  

2. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak als reactie op het toezichtverslag 2020-

2021;  

Het toezichtverslag en het plan van aanpak hierop door te zenden naar de gemeenteraad 

en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Schulden van gedupeerden van de 

toeslagenaffaire 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. 

 

 

4. VKB plaatsen oplaadpaal Baljuw 63 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door C.M. H. ontvankelijk 

te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 25 november 2020 i.t.t. het advies van de Bezwarencommissie 

niet nader te motiveren, dan wel te wijzigen zoals in dit advies wordt overwogen;  

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

mee te zenden. 

 

 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van VVD over opvolging motie RES 

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

over opvolging motie RES. 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  1 juni 2021 

 



6. VKB plaatsen oplaadpaal Heemskerklaan 56 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 2 

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

3. Het bestreden besluit van 2 december 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

mee te zenden. 

 

 

7. Afwijzing aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Het bestreden besluit van 24 maart in te trekken;  

2. Een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van urgentie voor 3-kamerwoning in 

de gemeente Gooise Meren. 

 

 

8. Vaststelling subsidie Allemaal Taal 2020 

B&W besluiten de in 2020 aan Allemaal Taal verleende subsidie vast te stellen. 

 

 


