
 
 

 
 
1. Beantwoording schriftelijke raadsvragen  VVD Signalering Eenzaamheid  

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 

de VVD.  

 

 

2. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning kappen bomen Mariahoeve Muiden   

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de afhandeling van 18 bezwaarschriften 

van 18 januari 2021 over te nemen en  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaarschriften van L.D, M.R. en M.H. 

niet ontvankelijk te verklaren;  

2. De overige bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;  

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

4. Het bestreden besluit van 13 mei 2020 te handhaven met de wijzigingen zoals in 

pleitnotitie opgenomen;  

5. In afwijking van het advies, het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te 

wijzen;  

6. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan derde-

belanghebbende vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en alle reacties in het proces van schriftelijk horen (inclusief de pleitnotitie) mee 

te zenden. 

 

 

3. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Groot Hertoginnelaan 26A Bussum  

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 18 januari 2021 

over te nemen en  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens mevrouw A.E. 

van Z. en de heer E. B. ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 25 juni 2020 ongewijzigd te handhaven;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde) van bezwaarden en aan derde-

belanghebbende vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en de reacties in het gedeeltelijk proces van schriftelijk horen (inclusief de 

pleitnotitie) mee te zenden. 

 

 

4. Toekenning regionale subsidie aanpak dakloosheid 

B&W besluiten de Raad te informeren over de toekenning van een regionale subsidie voor 

de terugdringing van dakloosheid ad 1,4 miljoen euro 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 26 januari 2021 

 



 

5. Zienswijze Kaderbrief  

B&W besluiten: 

1. De voorgestelde prijscompensatie te laten vervallen;  

2. Voor het overige in te stemmen met de Kadernota 2022;  

3. Dit besluit middels de toegevoegde antwoordbrief kenbaar te maken aan het 

algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. 

 
 
6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen (vervolg) GDP verkoop bouwgrond Jan ter 

Gouwweg Naarden 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van GDP over de 

bouwgrond van de Jan ter Gouwweg. 

 
 
7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen PvdA Terugvorderen bijstand 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van PvdA over 

Terugvorderen bijstand n.a.v. zaak Wijdemeren. 

 
 
8. Inkoop Duurzame Energie 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de regionale strategie voor duurzame inkoop van energie voor 

2022 – 2024;  

2. Kennis te nemen van de memo over de financiële consequenties;  

3. Kennis te nemen van de “discussienotitie strategie toekomstvisie energie inkoop”;  

4. In te stemmen met het onderzoeken van mogelijkheden voor de toekomst zoals 

genoemd in de discussienotitie;  

5. De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de inkoop van 

duurzame energie. 

 
 
9. Renovatie dak Fort E Muiden 

B&W besluiten: 

1. Akkoord te gaan met de renovatie van het dak van Fort E in Muiden; 

2. De financiële consequenties mee te nemen in VV1. 

 
 
10. Kennisnemen van jaarverslag Sociale Recherche  2019  

B&W besluiten kennis te nemen van het jaarverslag Sociale Recherche en deze aan te 

bieden aan de raad.  

 


