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01 Gedeeltelijke uitstel IHP door kapitaallastenplafond mag niet leiden tot afstel 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 ingediend op 8 juni 2020. 

 

02 Maatregelen in openbare ruimte in tijden van het coronavirus 

B&W besluiten: 

Het plaatsen van waarschuwingsborden en/of - teksten op de locaties aangeven in de kaart. 

 

03 Beslissing op bezwaarschrift tegen Wob-besluit inzake voorbereidingsbesluit Naarderbos 

B&W besluiten  

1. Het bezwaar ingediend door HBR Advocaten namens Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover dit ziet op het niet openbaren van het collegevoorstel 

en de overige bezwaar-onderdelen ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 23 januari 2020 gedeeltelijk te herroepen en in de plaats daarvan te 

besluiten om het collegevoorstel alsnog openbaar te maken en het besluit aan te vullen met een 

nadere uiteenzetting met betrekking tot de werkwijze inzake het interne onderzoek naar 

documenten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen. 

 

04 Weigering omgevingsvergunning Huizerstraatweg 39 

B&W besluiten  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; met betrekking tot de 

ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk te verklaren;  

1. In afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren ongegrond 

verklaren, het bestreden besluit van 2 december 2019 te handhaven onder aanvulling van een 

nadere motivering;  

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

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Eenmalige subsidie Stichting Fort Pampus entreegebouw 

B&W besluiten  

Aan Stichting Forteiland Pampus een incidentele subsidie te verlenen van in totaal € 120.000,-- over de 

drie opeenvolgende jaren 2020, 2021 en 2022 ten behoeve van het realiseren van een nieuw 

entreegebouw en energiesysteem. 

 

06 BW Stand van zaken vuurwerkmaatregelen 

B&W besluiten  

In te stemmen met de raadsmededeling 'Stand van zaken vuurwerkmaatregelen'.  



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

 

07 Beantwoording raadsvragen VVD inzake zwemverbod Naarden-Vesting 

B&W besluiten  

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van VVD inzake zwemverbod 

Naarden-Vesting. 

 

08 Wijziging Gemeenschappelijke regeling GV 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijk vragen, artikel 33. 

 

09 Raadsmededeling meicirculaire 2020 

B&W besluiten: 

De raad middels de raadsmededeling te informeren over de uitkomst van de meicirculaire 2020 

 

10 Schriftelijke vragen VVD nieuwsbrief GM i.v.m. RES 

B&W besluiten: 

De schriftelijke vragen van de VVD over het bericht over de concept RES op de gemeentepagina te 

beantwoorden. 

 

11 Afwijzing urgentieaanvraag woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Het besluit van 8 april 2020 te herzien; 

2. Een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van urgentie voor een 2-kamerwoning in de 

gemeente Gooise Meren. 

 

12 VKB plaatsen oplaadpaal Top Naefflaan 57 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer R. de H. 

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

verklaren; het bestreden besluit van 12 februari 2020 

1. ongewijzigd te handhaven; 

2. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies 

mee te zenden. 

 

13 BW Aansluiting Regionale Geschillencommissie 

B&W besluiten: 

De gemeente Gooise Meren sluit zich aan bij de Regionale Geschillencommissie Regio G&V. 

 

 


