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Zaaknummer 165304 

1. Besluit op bezwaar voor het intrekken van de aanwijzing opgelegd aan Koningskinderen 
Holding B.V. 
B&W besluiten: 
1.  Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens Koningskinderen 

Holding B.V. ontvankelijk te verklaren; 
2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit van 28 januari 2022 te herroepen, waarbij afstand wordt genomen 

van de zin dat het verhouden tot de inspectie geen reden is om tot handhaving over te 
gaan; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies 
en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnota) mee te zenden. 

 
 

Zaaknummer 152628 
2. Omgevingsvergunning Abri 3 te Naarden 

B&W besluiten: 
1. Af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed; 
2. Het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning te nemen conform het 

conceptbesluit. 
 

 

Zaaknummer 173581 
3. Raadsmededeling verbeterplan versterkte procesregie 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling 

 
 

Zaaknummer 184933 
4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de Partij van de Arbeid en van het Goois 

Democratisch Platform over het calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid over de regievoering van Gooise Meren 
B&W besluiten de schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid en van het Goois 
Democratisch Platform over het calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid over de regievoering van Gooise Meren te 
beantwoorden zoals bijgesloten. 

 
 

Zaaknummer 145739 
5. Raadsvragen Achterlaatlocatie Oranje Nassauschool 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van VVD over achterlaatlocatie Oranje 
Nassauschool te beantwoorden zoals bijgesloten. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 23 augustus 2022 
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Zaaknummer 189290 
6. Bezwaarschrift urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 
1. Het besluit van 23 maart in te trekken; 
2. Een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van een urgentieverklaring voor 

woningtoewijzing ten behoeve van een 2-kamerwoning gelegen binnen de regio Gooi en 
Vechtstreek. 

 
 

Zaaknummer 195163 
7. Mandaat manager opvanglocaties 

B&W besluiten de manager opvanglocaties mandaat te verlenen voor alle bevoegdheden die 
in de mandatenlijst (vastgesteld op 7 juli 2020) op pagina 2 tot en met 4, randnummer 6 tot en 
met 23 zijn genoemd, voor zover passend binnen het takenpakket van het 
organisatieonderdeel opvanglocaties en waarbij de financiële consequenties passen binnen de 
vastgestelde begroting van het organisatieonderdeel opvanglocaties, danwel worden vergoed 
door de Rijksoverheid 

 


