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01 Schriftelijke vragen ex. artikel 33 over participatie bij project N236 provincie Noord-Holland 

B&W besluiten:  

In te stemmen met bijgaande antwoorden op de Raadsvragen over participatie bij project N236 van de 

provincie Noord-Holland 

 

02 Verklaring Regeling Vermindering Verhuurdersheffing de Alliantie 

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, met uitzondering van de 

categorie 'ambitie Gooise Meren'. 

2. De portefeuillehouder wonen te mandateren tot het ondertekenen van de intentieverklaring 

namens het college van Burgemeester en Wethouders.  

 

03 Advies voor het overleg van de ledenvergadering van de VNG 27 juni 2018 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 27 juni 2018 van de 

Algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  

 

04 Vervolgvragen Onderhoud bruggen en viaducten 

B&W besluiten de beantwoording vervolgvragen bruggen en viaducten GDP goed te keuren. 

 

05 Japanse duizendknoop 

B&W besluiten: 

De schriftelijke raadsvraag RvO art 33 Japanse duizendknoop volgens de bijlage te beantwoorden. 

 

06 Raadsvragen Omgevingsvergunning perceel Brink 29 in Muiderberg 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording raadsvragen Groen Links-fractie ten aanzien van de verleende 

omgevingsvergunning perceel Brink 29 te Muiderberg. 

 

07 Vaststellen leidraad dwangsommen en begunstigingstermijnen 

B&W besluiten: 

De leidraad dwangsommen en begunstigingstermijnen VTH 2018 vast te stellen. 

 

08 Ondergrondse hoogspanningskabels in Gooise Meren 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke Raadsvragen met betrekking tot ondergrondse 

hoogspanningskabels en deze aan de Raad aan te bieden.   
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09 Schriftelijke vragen art 33 RvO - GDP Voornemen tot realisatie jongerenontmoetingsplaatsen 

Keverdijk 

B&W besluiten in te stemmen met de antwoorden op de vragen art. 33 RvO  van de  GDP 

 

10 Toezichtverslag 2017-2018 informatiebeheer 

B&W besluiten: 

1. Het toezichtverslag 2017-2018 van de gemeentearchivaris voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met de conceptbrief als reactie op het toezichtverslag 2017-2018; 

3. Besluiten om het toezichtverslag en de reactie erop door te zenden naar de gemeenteraad en 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 

 

 


