
 
 

 
 

Zaaknummer 2216937 
1. Evaluatie implementatie nieuwe werkwijze behandelen bezwaarschriften voor USD en 

VTH 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie na één jaar praktisch werken met de nieuwe werkwijze 

voor het behandelen van bezwaarschriften;  

2. In te stemmen met de “evaluatie en rapportage ambtelijke afhandeling bezwaarschriften” 

in plaats van de eerder vastgestelde evaluatie en rapportage.  

 

 

Zaaknummer 2246358 
2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA over Opstalrechten Naarderbos t.b.v. NBO 

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

Opstalrechten Naarderbos t.b.v. NBO 

 

 

Zaaknummer 2244614 

3. Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren juli 21   

B&W besluiten: 

1. Intrekken van ‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 

2021’ per 1 juli. 

2. Vaststellen van ‘Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 

juli 2021’ per 1 juli. 

 

 

Zaaknummer 2238581 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van HvBNM over Contracten chauffeurs 

leerlingenvervoer 

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

HvBNM over Contracten chauffeurs leerlingenvervoer 

 

 

Zaaknummer 2247944 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GDP  juridische kosten 2015-2021 

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

juridische kosten 2015-2021. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  29 juni 2021 

 



Zaaknummer 2247967 

6. Bredius – beantwoording motie HvBNM 

B&W besluiten akkoord te gaan met de Raadsmededeling met daarin de beantwoording van 

de motie van HvBNM. De motie luidt:  

1. De grondgebonden woningen in de wijk Bredius uit te werken met een vloeroppervlak 

(GBO) van 100m2 en  

2. Te onderzoeken of het mogelijk is om ook als kettingbeding op te nemen dat voor de 

grondgebonden woningen in de wijk Bredius gaat gelden dat mensen die een sociale 

huurwoning in onze gemeente achter laten, voorrang krijgen. 

 

 

Zaaknummer 2248032 

7. Technische vragen VVD - Zomerbeheer Naarderbos 

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

inzake het zomerbeheer van het strandje in het Naarderbos. 

 

 

Zaaknummer 2237745 

8. Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd 

B&W besluiten: 

1. Deel te nemen aan het bijgevoegde Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd;  

2. De burgemeester besluit de wethouder Jeugd, de heer G.J. Hendriks, te machtigen op 

grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet om dit Convenant te ondertekenen 

 


