
 
 

 
 

zaaknummer 2325771 

1. Beantwoording schriftelijke vragen van HvBNM over Fusie Willem de Zwijger en 

Vitusmavo 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

HvBNM over Fusie Willem de Zwijger en Vitusmavo. 

 

 

zaaknummer 2326841 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Fusie en verhuizing Willem de 

Zwijger college en Vitusmavo 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

GDP over Fusie en verhuizing Willem de Zwijger college en Vitusmavo. 

 

 

 zaaknummer 2325460 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart van BNM over Stopzetten 

ontwikkelingen stationsgebied Oost 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

Hart van BNM over Stopzetten ontwikkelingen stationsgebied Oost.  

 

 

zaaknummer 2322743 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Kop van de Jachthaven vragen ex 33 

RvO 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

D66 over de Kop van Jachthaven Naarden. 

 

 

 zaaknummer 2315371 

5. Raadsmededeling met informatiebrief over het Regionaal Mobiliteitsteam 

B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande Raadsmededeling en informatiebrief te 

informeren over het Regionaal Mobiliteitsteam. 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 26 oktober 2021 

 



zaaknummer 2293886 

6. Pilot vervoer King Arthur Groep 

B&W besluiten:  

1. Regio Gooi en Vechtstreek de opdracht te geven om per 1 april 2021 gefaseerd het 

vervoer1 van en naar dagbestedingsplekken voor 73 cliënten te verzorgen in de 

vorm van een pilot; 

2. Hiervoor de Regio de opdracht te verlenen om voor deze pilot een 

dienstverleningsovereenkomst ‘Pilot vervoer van en naar plekken dagbesteding’ op 

te stellen voor de periode van 1 april 2021 tot 1 januari 2023 met de mogelijkheid 

van één jaar verlengen; 

3. De pilot na een jaar te evalueren en op basis hiervan bezien of de 

dienstverleningsovereenkomst hierop aangepast moet worden en om de 

uitkomsten hiervan te betrekken bij de toekomstige inrichting van het vervoer van 

en naar dagbesteding in Gooi en Vechtstreek.  

4. Akkoord te gaan met de in dit voorstel opgenomen financiële uitwerking van de 

pilot. Voor Gooise Meren is een bedrag van € 31.909,97 gevraagd. Dit komt ten 

laste van het budget maatwerk Wmo (629). 

 

 

zaaknummer 2320826 

7. Hoge winsten in de jeugdzorg 

B&W besluiten de raad te informeren over het beeld van de winstmarges in de jeugdzorg 

in de Regio Gooi en Vechtstreek conform bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

zaaknummer 2326857 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over de Tweemaster 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

CDA over de Tweemaster. 

 

 

zaaknummer 2324544 
9. Voornemen voortzetten verruimen terrassen 

B&W besluiten:  

1. Horecaondernemers meerjarig perspectief te bieden door de verruimde 

horecaterrassen waar mogelijk voort te zetten;  

2. Hiertoe per locatie een zorgvuldig onderzoek uit te voeren zodat op basis van alle 

belangen en beperkingen een besluit kan worden genomen;  

3. Tot aan het moment dat dit onderzoek is afgerond, coulant om te gaan met 

handhaving van de verruimde terrassen.  

4. De raad te informeren over het onderzoek naar het voorzetten van de verruimde 

horecaterrassen. 

 



zaaknummer 2316642 

10. Verlenging Beweeg- en Sportvisie 2017-2021 

B&W besluiten: 

1. De looptijd van de uitvoering van de Beweeg- en sportvisie Gooise Meren 2017-

2021 te verlengen met de duur van 1 jaar.  

2. De raad te informeren over de voortgang op de Beweeg- en sportvisie tot nu toe.  

3. De raad te informeren over de verlenging van de looptijd van de uitvoering van de 

Beweeg- en sportvisie zonder wijzigingen voor de duur van 1 jaar. 

 

 

 zaaknummer  2329732 

11. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over energie-armoede 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 

PvdA over energie-armoede. 

 

 

zaaknummer 2328176 

12. Advies voor het portefeuillehouders-overleg sociaal domein d.d. 28 oktober 2021 

B&W besluiten Akkoord te gaan met het concept advies voor het 

portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 28 oktober 2021. 

 

 

zaaknummer 2329972 

13. Locatie sporttent Jozefschool 

B&W besluiten kavel 863 langs de vechtkade bij de Spieringbrug in Muiden aan te wijzen 

als locatie voor de tent waar voor groep 1 tot en met 3 van de Jozefschool tijdelijk het 

bewegingsonderwijs verzorgd wordt.   

 

 

zaaknummer 2330009 

14. Projectenboek en Erratum Programmabegroting 2022 – 2025 

B&W besluiten: 

1. Het aangepaste Projectenboek bij het tweede Voortgangsverslag 2021 ter 

kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. De redactionele gevolgen van antwoorden op schriftelijke vragen van de 

gemeenteraad wel te verwerken in de concept begroting maar niet separaat op te 

nemen in het erratum;  

3. Met bijgevoegd erratum de gemeenteraad te informeren over de wijzigingen ten 

opzichte van de concept Programmabegroting 2022-2025 bij de beeldvormende 

raad van 5 oktober jl.;  

4. Het raadsvoorstel bij de programmabegroting hierop aan te passen en opnieuw 

aan te bieden aan de gemeenteraad;  

5. De raad hierover te informeren met bijgaande raadsmededeling. 



 

 

zaaknummer 2330461 

15. Intentieverklaring samenwerking gemeente, Waterschap AGV, Rijkswaterstaat en 

Warmtebedrijf Muiderberg B.V. 

B&W besluiten: 

1. Tot een intentieverklaring gezamenlijk met Waterschap AGV, Rijkswaterstaat en 

Warmtebedrijf Muiderberg B.V. ten aanzien van het tot stand komen van een 

samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot een aan te leggen en te exploiteren 

warmtenet gebaseerd op aquathermie in Muiderberg;  

2. De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de aanvraag. 

De Burgemeester besluit Wethouder Boudewijnse de intentieovereenkomst te tekenen. 

 

 

 zaaknummer 2327738 

16. Aanvraag Programma Aardgasvrije Wijken t.b.v. warmtenet Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. Voor de wijk Muiderberg een aanvraag van 6,4 mln. euro in het kader van de 3e ronde 

van het Programma Aardgasvrije Wijken in te dienen bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken;  

2. Bij positieve besluitvorming door het ministerie wordt de bijdrage aan het 

Warmtebedrijf Muiderberg B.V. verrekend met alle lopende leningen;  

3. De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de aanvraag.   

 

 

zaaknummer 2330593 

17. Principeverzoek voor het wijzigen van de bestemming van het perceel naast Anna van 

Burenlaan 2 voor Wonen 

B&W besluiten in principe mee te werken aan het verzoek om het perceel naast Anna van 

Burenlaan 2 te Naarden te bestemmen voor woondoeleinden. 

 

 

 zaaknummer 2329045 

18. Wijkagenda's Gooise Meren 

B&W besluiten in te stemmen met de Raadsmededeling over het opstellen van de vier 

wijkagenda’s voor Bussum Centrum (kernwinkelgebied), Muiden, Keverdijk en de 

Oostereng. 

 

 

 

 

 

 



zaaknummer 2328718 

19. Samenvoegen Nieuwe Brink 129 - 131 Bussum 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het advies van de bezwarencommissie en; 
2. In te stemmen met het samenvoegen Nieuwe Brink 129 - 131 Bussum. 

 

 

zaaknummer 2332255 

20. NRC artikel onderzoek moskeeën 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling met als onderwerp 

"Ontwikkelingen rondom NRC artikel onderzoek moskeeën". 

 

 

zaaknummer 2271842 

21. Geactualiseerd inkoopbeleid 

B&W besluiten het Inkoopbeleid 2022 vast te stellen. 

 

 

zaaknummer 2318025 

22. Inkoop hoorplicht 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de inkoop van de consultatie behorend tot de hoorplicht per 

2022 voor vier jaar met jaarlijkse verlengingsopties;  

2. In te stemmen met de begrote gelden €24.294,- structureel en €8.000,- incidenteel 

binnen de meerjarenbegroting voor B&O hiervoor aan te wenden;  

3. De opdracht WVGGZ hoorplicht in de bijlage vast te stellen;  

4. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat 

te verlenen om een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren voor de 

uitvoering van de hoorplicht; 

5. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat 

te verlenen om de gunning die voortvloeit uit de meervoudig onderhandse 

aanbesteding uit te voeren; 

6. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat 

te verlenen om het contractbeheer en –management uit te voeren. 

De burgemeester besluit de manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en 

Vechtstreek te machtigen om de overeenkomsten die voortvloeien uit bovenstaande 

mandaatbesluitvorming te ondertekenen. 

 

 

 

 

 

 



zaaknummer 2323887 

23. Beslissing op bezwaar verlening ontheffing  op grond van de winkeltijdenwet t.b.v. AH 

B&W besluiten: 

1. Advies van de commissie voor de bezwaarschriften;  

2. Verslag van de hoorzitting d.d. 12 augustus 2021;  

3. Beslissing op bezwaar aan de indieners van het bezwaar en derde belanghebbende 

ontheffingshouder. 

 

 

zaaknummer 2320029 

24. Zorgaanbieder BOKS toevoegen aan pilot dagbehandeling jonge kinderen 1:3 

B&W besluiten de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven zorgaanbieder BOKS-

Zorg toe te voegen per 1 september 2021 aan de reeds goedgekeurde pilot voor een nieuw 

perceel observatie/behandeling extra zwaar intensief met een zorgzwaarte 1:3. 


