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01 Herziening bestemmingsplan voor het perceel  Voormeer 4 te Naarden 

B&W besluiten: 

1. In principe meewerken aan het verzoek om de woning aan de Voormeer 4 in Naarden te bestemmen 

voor woondoeleinden; 

2. In te stemmen met de conceptbrief principemedewerking. 

 

02 Vlietlaan – ontwerp + scope 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het niet uitvoeren van de extra rijstrook op de overweg Generaal de L la Reijlaan; 

2. De wijzigingen van de scope van het project Vlietlaan; 

3. De Raadsmededeling aan de gemeenteraad met de besluiten van het college.  

4. Het intrekken van het collegebesluit met zaaknummer 1737019 Vlietlaan – Uitvoering onderzoek 

amendement “Kruispunt Vlietlaan optimaal veilig” van 24 maart 2020.  

 

03 Planning en Control in coronatijd 

B&W besluiten: de raad met de raadsmededeling te informeren over de planning en control documenten 

in coronatijd. 

 

04 Proeftuin Aardgasvrije Wijk Buitendijke Muiderberg 

B&W besluiten  

1. Vooruitlopend op de transitievisie warmte de eerste stappen te zetten om een wijk in Gooise Meren 

van het aardgas te krijgen; 

2. Het bewonersinitiatief om in Muiderberg een warmtenet aan te leggen op basis van aquathermie te 

ondersteunen; 

3. Voor de wijk Buitendijke een aanvraag van 5,2 mln euro in het kader van de proeftuin aardgasvrije 

wijken in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken; 

4. De gemeenteraad met de Raadsmededeling te informeren over de aanvraag. 

 

05 Versoepeling coronamaatregelen georganiseerde buitensport 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het openstellen van de terreinen en de sportvelden van de 

buitensportaccommodaties, mits en voor zover de ingangsdatum én de organisatie, begeleiding en 

uitvoering door of namens de verenigingen onderling goed afgestemd is en voldoet aan de 

rijksmaatregelen en de (nadere) bepalingen gesteld bij of krachtens de noodverordening. 

2. In te stemmen met het afgesloten houden van de openbare panna- en trapvelden. 

3. In te stemmen met het incidenteel inzetten van de jeugdbuurtsportcoaches bij de scholen voor 

sport- en spellessen bij die scholen waar dit noodzakelijk is. In te stemmen met het inzetten van de 

jeugdbuurtsportcoaches bij sportaanbod in de openbare ruimte. 

4. In te stemmen met het openstelling van de openbare panna- en trapvelden enkel wanneer er 

begeleiding van de buurtsportcoaches aanwezig is. 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

5. In te stemmen met het beperken van de locaties waar er in de buitenlucht gesport kan worden, 

zijnde op de terreinen en de sportvelden van de buitensportaccommodaties en in de openbare 

ruimte. 

 

 


