
 
 

 
 
1. Integraal Uitvoeringsplan OOV 2021 - 2022 Gooise Meren 

B&W besluiten de Raad te informeren over het Integraal Uitvoeringsplan OOV 2021 - 2022 

Gooise Meren. 

 

 

2. Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire 

B&W besluiten 

1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden 

te kunnen benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire; 

2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/ Toeslagen in kader van de 

gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde. 

 

3. Vaststellen besluit Beraad Gooise Meren  

B&W besluiten het Besluit Beraad Gooise Meren 2021 vast te stellen. 

 

4. Benoeming Directeur Tomingroep 

B&W besluiten de raad met een raadsmededeling en raadsinformatiebrief van de Tomingroep 

te informeren over de benoeming van de directeur van de Tomingroep. 

 

5. Controleprotocol Sociaal Domein 2020 Regio Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten het controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2020 ten behoeve 

van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de GDP herstart projecten buiten de Vesting 

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

de GDP herstart projecten buiten de Vesting. 

 

7. Behandeling jaarverslag 2019 Commissie voor de bezwaarschriften  

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag; 

2. Het jaarverslag via de bijgevoegde raadsmededeling ter kennisneming toe te laten zenden 

aan de raad. 

 

8. Aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Het bestreden besluit van 4 november 2020 te herzien;  

2. een nieuw besluit te nemen inhoudende het verlenen van urgentie voor 4-kamerwoning in 

de gemeente Gooise Meren. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 2 februari 2021 

 



9. Afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 4 november 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

van de commissie bezwaarschriften mee te zenden. 

 

10. Aanwijzing Amersfoortsestraatweg 31 Bussum gemeentelijk monument 

B&W besluiten het pand Amersfoortsestraatweg 31 te Bussum aan te wijzen als gemeentelijk 

monument. 

 

11. Aanwijzen begraafplaats Badlaan Muiderberg als gemeentelijk monument 

B&W besluiten: 

1. De ingediende zienswijze tegen het voornemen tot het aanwijzen van begraafplaats als 

gemeentelijk monument niet ontvankelijk te verklaren; 

2. De gemeentelijke begraafplaats aan de Badlaan 26 Muiderberg aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. 

 

12. Veiligheidsbeeld 2020 Gooise Meren 

De burgemeester besluit de Raad te informeren over het veiligheidsbeeld 2020 gemeente 

Gooise Meren. 

 

 


