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01 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Bestrating Naarden Vesting 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de Raadsvragen van de GDP over bestrating in 

Naarden. 

 

02 Evaluatie sociaal makelaar in dienst van de gemeente 

B&W besluiten: 

1. De evaluatie sociaal makelaar in dienst van de gemeente vast te stellen; 

2. In te stemmen met de aanbeveling om de Sociaal Makelaar in vaste dienst te nemen voor 

onbepaalde tijd; 

3. In te stemmen met de bekostiging van de loonkosten uit het plan 'Werken aan werk' tot 1 juli 2021 

en daarna uit de structurele rijksvergoeding voor de Nieuwe wet inburgering. 

03 Schriftelijke Raadsvragen Illegale kledinginzameling 

B&W besluiten de beantwoording van de Raadsvragen van de GDP over illegale kledinginzameling te 

verzenden naar de Raad.  

04 Vaststelling subsidie 2019 St. MEE  

B&W besluiten in te stemmen met de vaststelling van de subsidie 2019 aan St. MEE voor het bedrag van 

€ 107.000,-, voor onafhankelijke cliëntondersteuning en de coördinatie van de inzet van 

ervaringsdeskundigen. 

05 Algemene Ledenvergadering VNG september 2020 

B&W besluiten in te stemmen met het advies voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten van 25 september 2020. 

06 Corona update 8 

B&W besluiten: 

1. De terrasverruiming voor de horecaondernemers in Gooise Meren onder de geldende voorwaarden 

te verlengen tot 1 april 2021;  

2. De huur voor het gebruik van de sportaccommodaties over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 

kwijt te schelden aan die huurder/organisatie, die valt binnen de uitgangspunten van de Regeling 

Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties COVID-19 (TVS);  

3. De negatieve gevolgen als gevolg van een mogelijk gedeeltelijke vergoeding uit de TVS ten laste te 

laten komen van het maatschappelijke ondersteuningsfonds;  

4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling over deze besluiten te informeren. 

07 Beantwoording schriftelijke vragen Platform voor burgerparticipatie 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvraag van Hugo Bellaart (VVD) over Platform voor burgerparticipatie 

volgens de bijlage te beantwoorden. 

08 Raadsmededeling ‘informeren stand van zaken WaW & PoW’ 

B&W besluiten de raad te informeren over de stand van zaken van de projecten Werken aan Werk en 

Perspectief op Werk aan de hand van een raadsmededeling. 
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09 Transitievisie Warmte 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de 

Transitievisie Warmte. 

10 Raadsmededeling ‘financieren lokale projecten’ 

B&W besluiten de raad te informeren over de bestedingsplannen met betrekking tot Werken aan Werk 

via een raadsmededeling. 

11 Vaststellingsovereenkomst hekwerk MOB-LNC 

B&W besluiten: 

1. De vaststellingsovereenkomst ter beslechting van de geschillen omtrent het hekwerk aan de 

zuidzijde van het LNC-complex;  

2. Wethouder Boudewijnse te machtigen aanpassingen van ondergeschikte aard te doen aan de 

concept-vaststellingsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen;  

3. De kosten voor verplaatsing//vernieuwing van het hekwerk te voldoen ten laste van Algemene 

Reserve Grondexploitaties. 

12 Beroep tegen afwijzen verzoek urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank van 25 augustus;  

2. Urgentie te verlenen aan eiser voor de duur van drie maanden voor een 

tweekamerwoning/appartement. 

13 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door bezwaarde ontvankelijk te 

verklaren;  

2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; - het bestreden besluit van 20 mei 2020 ongewijzigd in 

stand te laten;  

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

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

14 Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Kapelstraat 9 

B&W besluiten:  

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk te 

verklaren;  

3. De ingediende bezwaren gegrond verklaren, het bestreden besluit van 10 december 2019 te 

herroepen en vergunning alsnog te weigeren;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies mee te zenden. 

15 Beantwoording schriftelijke vragen Vaarverbod Motorschepen 

B&W besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het GPD (lid Kruyt) van 12 

augustus jl. met als onderwerp 'Vaarverbod motorschepen' vast te stellen. 
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16 RM Subsidieaanvraag aanpak dakloosheid 

B&W besluiten de Raad te informeren over de regionale subsidieaanvraag terugdringen dak- en 

thuisloosheid. 

 


