
Openbare besluitenlijst B&W  
d.d 24 april 2018  
 
 
 
 

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

01 Zeeverkenners in het Westbatterijpark 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de locatieverkenning van de verplaatsing van de zeeverkenners uit de  

Westbatterij; 

2. In te stemmen met het stellen van een prealabele vraag aan de provincie Noord-Holland om een 

vestiging van de zeeverkenners mogelijk te maken in het Westbatterijpark. 

 

02 Haalbaarheidsonderzoek Natuurhaven Muiderport 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het door de initiatiefnemers KNSF en Elburg Yachting ingediende onderzoek 

naar de haalbaarheid van een nieuwe natuurhaven in Muiden. 

2. Een prealabele vraag te stellen conform bijgevoegd brief aan de provincie Noord Holland om  haar 

zienswijze kenbaar te maken op het  haalbaarheidsonderzoek Natuurhaven Muiderport.  

3. In te stemmen met de ondertekening van de aangepaste startovereenkomst Muiderport. 

Wethouder drs. C.H.  Boland mandateren namens het College van B&W de startovereenkomst te 

ondertekenen. 

4. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief. 

 

03 Convenant adviestraject adviesraden Gooise Meren 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het convenant adviestraject adviesraden Gooise Meren; 

2. Wethouders Sanderse te machtigen het convenant te ondertekenen. 

 

04 Beslissing op bezwaar 

B&W besluiten: 

1. Het college verklaart het bezwaar van een bewoners van de Jacob Catslaan tegen het aanwijzen van 

een parkeerverbod op de Jacob Catslaan ter hoogte van huisnummer 1-3 ontvankelijk; 

2. Het college verklaart het bezwaar van een bewoners van de Jacob Catslaan tegen het aanwijzen van 

een parkeerverbod op de Jacob Catslaan ter hoogte van huisnummer 1-3 gegrond; 

3. Het college besluit n.a.v. het verzoek van de bewoners van de Jacob  Catslaan het huidige 

verkeersbesluit tot het aanwijzen van een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 1-3 in te 

trekken; 

4. Het college besluit n.a.v. het verzoek van de bewoners van de Jacob  Catslaan een verkeersbesluit te 

nemen tot het aanwijzen van een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 1; 

5. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van de inhoudelijke motivering van het besluit 

om het parkeerverbod in te korten.  

 

05 Oprichting GEM BV Crailo 

B&W besluiten: 

Gelet op de artikelen 160 en 169 van de Gemeentewet en hun voorgenomen besluit van 31 oktober 2017 
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en hun besluit van 19 december 2017:  

1. Tot oprichting van GEM Crailo BV overeenkomstig de concept-akte van oprichting van GEM Crailo B.V. 

en J. Agricola opdracht te  geven de benodigde uitvoeringshandelingen te verrichten om tot oprichting 

van GEM Crailo BV over te gaan; 

2. In te stemmen met de benoeming van de directeur-bestuurder van GEM Crailo BV;  

3. In te stemmen met de door de Stuurgroep Crailo voorgestelde scheiding van rollen en taken in het 

kader van good governance, waarbij de wethouders financiën optreden als vertegenwoordigers van de 

aandeelhouder ‘gemeente’ in de Algemene Vergadering en de wethouders ruimtelijke ordening zitting 

nemen in het Bestuurlijk Overleg. 

 

06 Quickscan MHCM verzoek renovatie veld en koop grond Kocherbos 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het advies om MHCM een garantstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport 

(SWS) aan te bieden voor de renovatie van het huidige veld; 

2. Het verzoek van MHCM tot aankoop grond met bestemming sport af te wijzen; 

3. Het verzoek van MHCM om een huurconstructie  met de gemeente aan te gaan en een directe 

investering in het waterveld op dit moment af te wijzen. 

 

07 Subsidieaanvraag stimuleringsregeling activiteiten GGZ 

B&W besluiten: 

1. Een stimuleringssubsidie GGZ  beschikbaar te stellen van € 41.000- aan Stichting Versa voor het 

realiseren van het projectplan GGZ 2018;   

2. Een subsidie voor een tweede en derde training mindfulness af te wijzen  omdat nog niet is gebleken 

of  deze activiteit  in een  behoefte voorziet waarin het reguliere aanbod voor mindfulness trainingen 

niet voorziet; 

3. De subsidiekosten te dekken uit het budget van de stimuleringsregeling "GGZ Inloop en activiteiten" 

dat is te vinden onder 6280101 Collectieve Voorzieningen/442599 Overige subsidies en bijdragen.  

 

08 Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarders 2018 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2018; 

2. Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 

2018. 

 

09 Vaststellen jaarverslag afdeling VTH 2017 en jaarverslag OFGV 2017 Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag afdeling VTH 2017 en de Rapportage OFGV gemeente Gooise Meren 2017 vast te 

stellen; 

2. De onder punt 1 genoemde jaarverslagen ter kennisgeving door middel van een raadsmededeling 

voor te leggen aan de gemeenteraad en deze tegelijkertijd, in het kader van het Interbestuurlijk 

Toezicht, door te sturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 
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