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01 Raadsvragen Kustlijnvisie / Naardertrekvaart 

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

02 Beantwoorden raadsvragen Vlaggen vesting Naarden (en andere kernen) 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de Raadsvragen van GDP over vlaggen. 

03 Schriftelijke Raadsvragen Ontbossing Randweg Bussum  

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de Raadsvragen van de VVD over Ontbossing 

Randweg Bussum. 

04 Beslissing op bezwaar verwijderen openbaar groen en plaatsen GFT container 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 30 april 2020 over te nemen 

en 

1.Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar door de heer M. en mevrouw Van der 

L., gericht tegen het verwijderen van openbaar groen en het plaatsen van een GFT container aan de 

Landstraat, kennelijk niet ontvankelijk te verklaren; 

2.Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

05 Vervangingen sport 2020 

B&W besluiten in te stemmen met de besteding van een krediet van 59.000 euro uit Vervangingen Sport 

2020. De kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. 

06 Corona, Sociaal Domein, Beperkte openstelling algemene voorzieningen 

B&W besluiten  

1. Het afwegingskader vast te stellen met richtlijnen voor wie de beperkte openstelling van 

algemene voorzieningen in het sociaal domein gaat gelden; 

2. De handreiking vast te stellen voor een veilige uitvoering van de beperkte openstelling van de 

algemene voorzieningen in het sociaal domein; 

3. Het afwegingskader en de handreiking genoemd onder 1 en 2 aan te bieden als handreiking aan 

de partnerorganisaties die subsidie krijgen voor het realiseren van algemene voorzieningen in 

het sociaal domein;  

4. De partnerorganisaties die subsidie krijgen voor het realiseren van algemene voorzieningen in 

het sociaal domein verzoeken om inzicht te geven in de (financiële) effecten van de Coronacrisis 

op hun organisatie op lange en korte termijn. 

07 Corona update 6 

B&W besluiten de raad met de raadsmededeling te informeren over de coronacrisis en de inzet van het 

college. 

08 Tijdelijk vervangend vervoer voortgezet speciaal onderwijs 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met faciliteren van leerlingenvervoer aan zes leerlingen van het voortgezet 

speciaal onderwijs die vanwege de Corona crisis geen gebruik kunnen maken van het openbaar 

vervoer; 

2. Het leerlingenvervoer toe te wijzen van 2 juni tot en met 3 juli (einde schooljaar); 

3. De kosten voor dit vervoer (maximaal €5.800) te dekken uit het budget Leerlingenvervoer  



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

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

 


