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01 Vaststelling subsidie 2019 STAD 

B&W besluiten de subsidie 2019 voor de Stichting Talent and Dreams (STAD) vast te stellen op  

€ 117.000,-- 

02 Advies voor het portefeuillehouders overleg sociaal domein  

3 september 2020 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept  advies voor het portefeuillehouders overleg sociaal 

domein 3 september 2020. 

03 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Luchtkwaliteit Scholen 

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

luchtkwaliteit scholen in Gooise Meren. 

04 RM Veiligheidsbeeld januari tot juli 2020 Gooise Meren 

De burgemeester besluit de Raad te informeren over het veiligheidsbeeld januari tot juli 2020 gemeente 

Gooise Meren. 

05 Beslissing op bezwaar Weigering collectevergunning 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de Stichting Steun Mensrechten Stop 

Maatschappelijk Geweld ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 4 februari 2020 aan te vullen met de wettelijke grondslag op grond 

waarvan de onderhavige aanvraag is geweigerd;  

4. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit 

dit advies en uw pleitnotitie mee te zenden. 

06 Beslissing op bezwaar Verlening vergunning terrasverruiming café 

De Jaargang Stationsweg 6 

B&W besluiten: 

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

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en de (gemachtigde van) derde-belanghebbende van de op 

het bezwaar genomen besluit dit advies meezenden. 

07 Beslissing op bezwaar Verlening vergunning terrasverruiming café 

De Peuk Stationsweg 8 

B&W besluiten: 

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

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en de (gemachtigde van) derde-belanghebbende van de op 

het bezwaar genomen besluit dit advies meezenden. 

08 Beslissing op bezwaar Verlening tijdelijke terrasvergunning café 

Murphy's Gen. de la Reijlaan 49 

B&W besluiten: 
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1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en de (gemachtigde van) derde-belanghebbende van de op 

het bezwaar genomen besluit dit advies meezenden. 

 


