
 

 

 

 

Zaaknummer 2329532 

1. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Geuroverlast Givaudan 

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

over Geuroverlast Givaudan. 

 

 

Zaaknummer 2352890 

2. Eenmalige steun corona activiteiten - nr 1 

B&W besluiten: 

1. Eenmalige steun te verlenen aan diverse organisaties voor de corona activiteiten ten 

gunste van onze inwoners: 

a. Vier het Leven voor een frisse start voor hun vrijwilligers (€ 450,-); 

b. Gooise Meren Beweegt voor extra bewegen met bewoners in woongroepen (€ 12.250,-

);  

c. Versa Bussum in combinatie met Maatjesproject voor een nieuwe duofiets (€ 7.830,-); 

d. King Arthur Groep in combinatie met Versa Naarden voor een nieuwe duofiets (€ 

7.830,-); 

e. LFB voor een training voor hun vrijwilligers om juist nu ivm corona contact te leren 

maken (€ 3.260,-); 

f. Jeugd en Gezin voor uitbreiding van stevig ouderschap met 1 jaar ivm corona (€ 

25.000,-); 

g. JOGG voor de week van mediawijsheid voor jongeren en ouders nu kinderen veel thuis 

zitten (€ 2.500,-); 

2. De steun van € 59.119,- ten laste te brengen van de algemene middelen. 

 

 

Zaaknummer 2356242 

3. Uittreden Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder 

B&W besluiten: 

1. Uit te willen treden uit de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst 

Bloemendalerpolder;  

2. Het Bestuurlijk Overleg Bloemendalerpolder te verzoeken in te stemmen met uittreding 

middels bijgaande (concept) brief. 

 

De Burgemeester besluit Wethouder Luijten te machtigen om de voormelde brief namens 

hem te ondertekenen. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 21 december 2021 
 



Zaaknummer 2355620 

4. Stemming principeakkoord cao gemeenten 

B&W besluiten : 

1. In te stemmen met het principeakkoord cao gemeenten; 

2. De gemeentesecretaris te mandateren het reactieformulier van de VNG in te vullen. 

 

 

Zaaknummer 2357240 

5. Stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten : 

1. Kennis te nemen van de plannen van dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi en 

Vechtstreek om te komen tot een vernieuwde en gezamenlijke dierenopvang in de regio;  

2. Bijgevoegde Raadsmededeling te verzenden naar de raad. 

 

 

Zaaknummer 2352317  

6. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Naarderheem 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Naarderheem”;  

2. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig is;  

3. De procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp 

bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;  

4. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage 

legging van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

 

Zaaknummer 2357501   

7. Afronding definitiefase IKC Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. Het Plan van Aanpak voorbereidingsfase IKC Muiderberg, inclusief de daarin opgenomen 

projectkaders en bijlagen vast te stellen; 

2. Het financiële risico profiel van het project daarmee vast te stellen; 

3. Gegeven dit risicoprofiel, te starten met de voorbereidingsfase van het project; 

4. De ambtelijke organisatie opdracht te geven voor het uitwerken van een dekkingsvoorstel 

voor de aanvullend benodigde middelen langs de voorgestelde zoekrichtingen; 

5. De raad te informeren over bovengenoemde besluiten en aanvullend te informeren over 

de geprognotiseerde opleverdatum in Q1 2025 met de raadsmededeling bij dit voorstel. 

 

 

Zaaknummer 2356667  

8. Nalevingsonderzoek 2021 leeftijdsgrens Alcoholverkoop regio Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsmededeling over 

het nalevingsonderzoek leeftijdscontrole regio Gooi- en Vechtstreek 2021. 



Zaaknummer 2358430 

9. Samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 bibliotheek Gooi en Meer 

B&W besluiten in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 tussen 

gemeenten Gooise Meren, Eemnes en Wijdemeren en de Bibliotheek Gooi en Meer.  

 

De burgemeester besluit de portefeuillehouder Cultuur te machtigen voor de ondertekening 

van de samenwerkingsovereenkomst middels bijgevoegde machtiging. 

 

 

Zaaknummer 2357481 

10. Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Huis van de Stad 

B&W besluiten akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Huis van 

de Stad. 

 

De burgemeester besluit  de portefeuillehouder te mandateren om te ondertekenen namens 

de gemeente. 

 

 

Zaaknummer 2357492 

11. Aanhouden Nota integraal jeugdbeleid 

B&W besluiten: 

1. De raad te informeren over aanhouden van het aanbieden ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad van de nota integraal jeugdbeleid.  

2. De concept jeugdnota in handen te stellen van de Rekenkamercommissie. 

 

 

Zaaknummer 2294032 

12. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning kadastraal perceel B 2620 (nabij 

Kloosterstraat 8) te Muiden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend tegen het besluit tot 

verlenen van een omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van twee woningen met 

garage op het kadastraal perceel B2620 te Muiden, ontvankelijke te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 20 juli 2021, onder aanvulling, te handhaven;  

4. De bijgevoegde ontwerpbrief waarin het besluit inhoudelijk is toegelicht, te sturen aan de 

indieners van bezwaar en vergunninghouder, tezamen met het advies van de Commissie 

voor de bezwaarschriften d.d. 14 december 2021. 

 

 

 

 

 



Zaaknummer 2356948 

13. Beslissing op bezwaar weigeren exploitatievergunning en voorts onder voorwaarden 

verlenen van de exploitatievergunning aan 11 O'coffee 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend namens bezwaarde 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 3 juni 2021 en het bestreden besluit van 25 juni 2021 

ongewijzigd te handhaven;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; Met de bekendmaking aan 

(gemachtigde van) bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

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

 

 

Zaaknummer 2359816 

14. Verlenging termijn Aanvraag financiële steun controle corona toegangsbewijzen 

B&W besluiten:  

1. De ingediende aanvragen tot en met 17 december 2021 conform de beleidsregel subsidie 

controle toegangsbewijzen uit te keren en bij beperkte overschrijding deze ook toe te 

kennen;  

2. De beleidsregel subsidie controle toegangsbewijzen met terugwerkende kracht tot 17 

december vast te stellen en te verlengen tot en met 31 december 2021. 

 

 

Zaaknummer 2316824 

15. Samenwerkingsovereenkomst 2022-2024 en bedrijfsplan 2.0 toezicht en handhaving 

Alcoholwet  

De burgemeester besluit: 

1. Om de samenwerking in de regio voort te zetten;  

2. De samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet Gooi en Vechtstreek 2022-2024 te 

ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 2349984 

16. Jeu-de-boulesbaan Mariahoeve 

B&W besluiten: 

1. In de uitvoering van het onderhoudsplan Marianhoeve zoveel mogelijk de leefbaarheid 

van Mariahoeve te bevorderen.  

2. Het Definitief Onderhoudsplan daartoe op twee punten licht aan te passen, te weten: 

a. De locatie van de Jeu-de-boulesbaan enkele meters op te schuiven ten behoeve van 

een goede ontsluiting omwonenden; 

b. Bomen te herplanten op de locatie waar eerder enkele bomen zijn gekapt. 

 



Zaaknummer 2332770  

17. Mandatering aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers 

B&W besluiten: 

1. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) 

als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan de directeur 

Publieke Gezondheid (dPG) van GGD Flevoland;  

2. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) 

als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging, zoals gemandateerd aan de 

directeur Publieke Gezondheid van GGD Gooi en Vechtstreek, in te trekken;  

3. De dPG van GGD Flevoland op te dragen het college te informeren over de benoeming van 

de gemeentelijke lijkschouwer(s);  

4. Het dagelijks bestuur van GGD Flevoland te verzoeken het mandaat schriftelijk te 

aanvaarden; 

5. Het besluit op 15 november 2021 inwerking te laten treden. 

 

 

Zaaknummer 2354623 

18. RM Factsheet inkomen en participatie Q3-2021 

B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 

Factsheet inkomen en participatie Q3-2021. 

 

 

Zaaknummer 2358161 

19. Raadsmededeling afwijzing WBI aanvraag 

B&W besluiten de raad middels bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de afwijzing 

van de WBI aanvraag voor het optimaliseren van het knooppunt Crailo. 

 

 


