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01 Zienswijze op de ontwerpvoorstellen corporaties  voor de scheiding van haar DAEB, en niet-DAEB 

activiteiten 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerpvoorstel Het Gooi en Omstreken voor de scheiding 

van haar DAEB, en niet-DAEB activiteiten; 

2. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerpvoorstel Dudok Wonen  voor de scheiding van haar 

DAEB, en niet-DAEB activiteiten; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om, indien de huidige gesprekken met Dudok Wonen daar 

aanleiding toe geven, de zienswijze hier op aan te passen; 

4. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerpvoorstel Woningstichting Naarden  voor de 

scheiding van haar DAEB, en niet-DAEB activiteiten; 

5. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerpvoorstel de Alliantie  voor de scheiding van haar 

DAEB, en niet-DAEB activiteiten; 

6. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpvoorstellen van Woonzorg Nederland en Habion voor 

de scheiding van haar DAEB, en niet-DAEB activiteiten 

7. De corporaties middels brieven  te informeren over de gemeentelijke zienswijzen. 

 

02 Einde en vestiging recht van opstal Vogelzorg 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met beëindigen huidige opstalrecht; 

2. In te stemmen met vestigen nieuw (uitgebreider) recht van opstal; 

3. (adjunct) Afdelingshoofd ROB-SLZ te machtigen om gemeente te vertegenwoordigen in de 

notariële afwikkeling. 

 

03 Overdracht Ymere naar AM Bloemendalerpolder 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het verzoek van Ymere voor de overdracht van de positie van Ymere aan AM in de 

Gem Bloemendalerpolder. 

 

04 Huisvesting Statushouders 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over de stand van zaken taakstelling huisvesting 

statushouders. 

 

05 Vaststellen Plan van Aanpak beheerplan natuur en Plan Openbare Verlichting Landgoed Nieuw 

Cruysbergen 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het Plan van Aanpak beheerplan natuur Landgoed Nieuw Cruysbergen; 

2. Het Plan openbare verlichting Landgoed Nieuw Cruysbergen. 

 

06 Afwijkend van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) besluiten de 

omgevingsvergunning te verlenen voor de Amsterdamsestraatweg 13 in Naarden 
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B&W besluiten:  

Akkoord te gaan met voorstel en afwijkend van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 

besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


