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01 Inzet Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het uitvoeren van twee pilots Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) een voor 

het Componistenkwartierproject te Naarden en een tweede pilot voor het voorzieningenniveau in 

Muiden; 

2. Proces afspraken te koppelen aan de pilot Componistenkwartier te Naarden; 

3. In te stemmen met de beantwoording van de brief van RemCom en de ondertekening te 

mandateren aan wethouder G.J. Hendriks; 

4. Wethouder G.J. Hendriks als portefeuillehouder van de pilots aan te wijzen; 

5. De kosten voor de pilots te dekken uit de budgetten implementatie Omgevingswet en opstellen 

beleid leefbaarheid. 

 

02 Zienswijze op ontwerp Programma van Eisen Openbaar Vervoer Concessie 2021 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling over de concept zienswijze van de regio Gooi en Vechtstreek op 

het ontwerp Programma van Eisen Openbaar Vervoer Concessie 2021. 

 

03 Natuurhaven Muiderport advisering en vervolg 

B&W besluiten: 

1. Geen medewerking te verlenen aan de voorbereiding van een bestemmingsplan  van een 

Natuurhaven Muiderport op basis van het door de initiatiefnemers ingediende 

haalbaarheidsonderzoek Natuurhaven Muiderport; 

2. De startovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en KNSF op te zeggen; 

3. De KNSF en initiatiefnemers te  informeren over het door het College van B&W genomen besluit 

onder 1 en 2; 

4. De gemeenteraad te informeren over het besluit via de Raadsmededeling, 

 

04 Naarden buiten de Vesting - aankoop Energiestraat 1 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling om met de convenantpartners van het gebiedsprogramma 

Naarden buiten de Vesting in gesprek te gaan over de invulling c.q. voortzetting van de deelprojecten 

Nieuwe Vaarverbinding, Optimalisatie Naardertrekvaart en Passantenhaven.   

 

05 Uitvoering Pilot eenzaamheid   

B&W besluiten: 

In te stemmen met uitvoering van de pilot:  'Relatievorming als aanpak van eenzaamheid: een expeditie 

rondom het ontwikkelen van leefbare, vitale en veilige wijken'. 

 

06 Aanpak leefbaarheid   
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B&W besluiten: 

In te stemmen met de aanpak leefbaarheid en kennis te nemen van de stappen die hierin worden gezet. 

 

07 Stand van zaken verkochte erfpachtpercelen op Gooimeer Zuid 

B&W besluiten: 

De raad te informeren over de stand van zaken van de verkochte erfpachtpercelen op Gooimeer Zuid. 

 

08 Vaststellen Oranje Bovenpad, Stadssteeg en hernoemen Palmvogelstraat en Palmvogellaan 

B&W besluiten: 

In te stemmen met vaststellen straatnamen Oranje Bovenpad, Stadssteeg en hernoemen 

Palmvogelstraat en Palmvogellaan 

 

09 Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Gooilandseweg 109-119 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; 

1. de ingediende bezwaren door ‘VVE Kom van Biegel 2’ ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren; 

2. het bestreden besluit van 21 september 2018 ongewijzigd te handhaven; 

3. met de bekendmaking van het besluit aan bezwaarden, het besluit op bezwaar (inclusief 

advies en het verslag van de hoorzitting afkomstig van de Commissie voor de 

bezwaarschriften) mee te zenden. 

 

 


