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01 Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning Comeniuslaan- Julianalaan ter inzage 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning met bijbehorende 

bijlagen en de raad te informeren middels een raadsmededeling; 

2. In te stemmen met de overeenkomst en de portefeuillehouder te mandateren de overeenkomst te 

tekenen en ondergeschikte wijzingen aan te brengen. 

 

02 Jaarverslag Minder Hinder 

B&W besluiten kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6). 

 

03 Plan van aanpak beheersing eikenprocessierups 

B&W besluiten  

1. Het plan van aanpak beheersing eikenprocessierups vast te stellen; 

2. In te stemmen met de inhoud van de raadsmededeling. 

 

04 Naarden buiten de Vesting - SOK 2020 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Naarden buiten de Vesting en het 

bijbehorende Gebiedsprogramma 2019; 

2. Wethouder Eijbersen te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens het college van 

Gooise Meren te ondertekenen; 

3. De gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit besluit via een raadsmededeling. 

 

05 Aanpassing woningvoorraad Weespersluis 

B&W besluiten in te stemmen met de antwoordbrief aan het college van Weesp en deze te versturen. 

 

06 Financiële noodhulp Voedselbank 

B&W besluiten: 

De Voedselbank toe te staan de eerder verleende subsidie aan te wenden voor de bekostiging van 

waardebonnen als alternatief voor voedselpakketten tijdens de sluiting van de Voedselbank i.v.m. de 

coronacrisis. 

 

07 Communicatie Corona Regio 

B&W besluiten de raad met de raadsmededeling te informeren over de wijze waarop de Regio 

communiceert over relevante ontwikkelingen rondom de coronacrisis. 
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08 Bezwaarschrift Afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 24 december 2019 ongewijzigd te handhaven; 

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

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

09 Weigering kapvergunning boom Zwarteweg 51A Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw B. ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 24 oktober 2020 aan te vullen met de waarden genoemd in artikel 9 

van het Bestemmingsplan, die bij de adviezen van de CRK&E en de Groendeskundige worden 

betrokken; 

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

het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

10 Overeenkomst met Tomingroep inzake beschut werk 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de voorliggende overeenkomst met de Tomingroep voor het realiseren van 

beschut werk in het kader van de Participatiewet; 

2. Het adjunct-hoofd Uitvoeringsdienst mw. Van G. te mandateren tot het ondertekenen van de 

overeenkomst. 

 

11 Verklaring Regeling Vermindering Verhuurdersheffing de Alliantie en Dudok Wonen 

B&W besluiten: 

1. Een intentieverklaring af te geven aan woningcorporatie de Alliantie in het kader van de Regeling 

Vermindering Verhuurdersheffing voor de aangedragen projecten; 

2. Een intentieverklaring af te geven aan woningcorporatie Dudok Wonen in het kader van de Regeling 

Vermindering Verhuurdersheffing voor project Keverdijk; 

3. De portefeuillehouder wonen te mandateren tot het ondertekenen van de intentieverklaringen 

namens het college van Burgemeester en Wethouders. 

 

12 Coronavirus 

B&W besluiten: 

De raad met de raadsmededeling te infomeren over de acties die het college heeft ingezet tijdens de 

coronacrisis. 

 

 


