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01 Schriftelijke raadsvragen PvdA Culturele Sector  

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van PvdA inzake 

de culturele sector. 

02 Advies voor het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein 29 oktober 2020 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg sociaal 

domein 29 oktober 2020. 

03 Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden 

B&W besluiten: 

1. Instemmen met het Communicatie en Participatie Plan (CPP) Gebiedsontwikkeling rondom 

Naarderheem te Naarden; 

2. De raad informeren over het CPP en de rol van de gemeente in dit project middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 

04 Rapport COT tussentijdse evaluatie COVID-19 VR Flevo en GV  

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van begeleidende brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en het rapport 

COT inzake de tussentijdse leerevaluatie COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ; 

2. De begeleidende brief van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en het rapport COT ter 

informatie aan te bieden aan de raad. 

05 Stand van zaken participatie proces Project Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten in te stemmen met het later aanbieden van een raadsmededeling aan de raad. 

06 VKB plaatsen oplaadpaal Zwarteweg 42 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer R.H. Brouwer 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 13 mei 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

zenden;  

5. Het verzoek van de bezwaarde m.b.t. een vergoeding van de in deze bezwaarprocedure gemaakte 

kosten, af te wijzen. 

07 Raadsmededeling evaluatie pilot sociaal makelaar voor statushouders 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling waarin de evaluatie van de pilot sociaal makelaar 

ter informatie wordt toegezonden. 

 


