
 
 

 
 
1. Jaarverslag klankbordgroep Schiphol/A1(A6) 

B&W besluiten  tot het vaststellen van het jaarverslag 2020 van de klankbordgroep Schiphol 

A1/(A6) 

 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over de dienstverlening van Gooise Meren 

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

over de dienstverlening van Gooise Meren. 

 

 

3. Aankoop tuindersgronden in schootsvelden Naarden Vesting door durfinvesteerder 

B&W besluiten in te stemmen met beantwoording raadsvraag GDP Aankoop tuindersgronden 

in schootsvelden Naarden Vesting door durfinvesteerder. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van groep VN over Stalling Scootmobielen 

Zorginstellingen 

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

VN over Stalling Scootmobielen Zorginstellingen. 

 

 

5. Briedis certificaat 

B&W besluiten: 

1. De gemeenteraad in een raadsmededeling te informeren dat het certificaat van Briedis, 

één van onze gecertificeerde instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert, 

omgezet is naar een beëindigingscertificaat;  

2. Wethouder de heer G.J. Hendriks te machtigen de finale versie van deze raadsmededeling 

op basis van een concept informatiebrief van de Regio Gooi en Vechtstreek op te laten 

stellen. 

 

 

6. Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Sint Annastraat 3 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden 

ontvankelijk te verklaren;  

3. De ingediende bezwaren ongegrond te verklaren, met aanvulling van de motivering 

overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;  
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4. Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit aan de bezwaarden en de 

vergunninghouder, het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te 

zenden. 

 

 

7. Raadsmededeling ‘evaluatie van de huidige en opstellen van een nieuwe Verordening 

Werk en participatie Gooise Meren’ 

B&W besluiten de raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de ontwikkelingen 

rondom de evaluatie van de huidige Verordening Werk en participatie Gooise Meren en een 

nieuwe Verordening Werk en participatie Gooise Meren. 

 


