
 
 

 
 
1. Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de verlenging van de procesafspraken tot en met 31 juli 2022; 

2. Wethouder J.J. Eijbersen te machtigen de verlenging van de procesafspraken te 

ondertekenen; 

Wethouder J.J. Eijbersen te machtigen een raadsmededeling op te stellen en deze aan de 

raad te sturen. 

 

2. Bussum-Zuid Buitenpoort 

B&W besluiten akkoord te gaan met het publiceren van de raadsmededeling omtrent het 

proces Bussum-Zuid Buitenpoort dat onder leiding van de provincie Noord-Holland is 

opgestart. 

 

3. Intentieovereenkomst Amersfoortsestraatweg 81-85 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst project “Amersfoortsestraatweg 81-85”; 

2. In te stemmen met de raadsmededeling; 

Wethouder Eijbersen machtigen de intentieovereenkomst te ondertekenen. 

 

 

4. Tijdelijke beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 2021 

B&W besluiten de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Gooise Meren 

2021 vast te stellen. 

 

 

5. Voortgang en actualisatie Inclusieprogramma 
B&W besluiten de Raad te informeren over:  

1. De voortgang van het programma Iedereen doet mee – inclusie; 

2. De ontwikkeling van een lokale inclusie agenda 2022-2025. 

 

 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 over Coronaproof stemmen stemstraat 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Coronaproof stemmen; stemstraat. 

 

 

7. Subsidie Warmtebedrijf Muiderberg 

B&W besluiten een subsidie van € 138.000,- te verstrekken aan het Warmtebedrijf Muiderberg 

voor activiteiten binnen het project Aquathermie. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
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8. Stand van zaken gemeentelijke monumenten 

B&W besluiten de raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de stand van 

zaken ten aanzien van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Gooise Meren. 

 

 

9. Aanwijzing Wilhelminakerk als gemeentelijke monument 

B&W besluiten het volgende pand aan te wijzen als gemeentelijk monument: Wilhelminakerk 

aan het Wilhelminaplantsoen 14-16 te Bussum 

 

10. Invloed corona-maatregelen op WOZ-waardering 2021 
B&W besluiten:  

1. Het advies van het VNG, om bij de waardering van de WOZ-waarde rekening te houden 

met de invloed van de corona-maatregelen, over te nemen;  

2. Het nadelige effect ad € 15.973,14 op de begrote baten voor 2021 te verwerken in het 1e 

Voortgangsverslag.  

3. De raad hierover te informeren door middel van een aparte raadsmededeling. 

 

 

11. Beantwoording schriftelijke raadsvragen HvBNM Openingstijden supermarkten 

kwetsbare doelgroepen. 

B&W besluiten akkoord gaan met de beantwoording van schriftelijke raadsvragen m.b.t. de 

openingstijden van voor kwetsbare doelgroepen. 

 

 

12. Wijzigingen mandaat en machtiging 

B&W besluiten met betrekking tot de mandaatlijst van het college van burgemeester en 

wethouders van 7 juli 2020:  

1. Dat alle mandaten die zijn benoemd voor een (afdelings)hoofd onverkort gelden voor de 

adjunct-hoofden en managers van die afdeling en vice versa;  

2. Dat moet worden gelezen ‘Frontoffice’, waar nu staat ‘KCC’;  

3. Dat de mandaten aan de (afdelings)hoofden volgens de vigerende vervangingsregeling 

van het DT ook toekomen aan het betreffende aangewezen vervangende (afdelings)hoofd 

bij afwezigheid.  

De burgemeester besluit met betrekking tot de mandaatlijst van de burgemeester van 7 juli 

2020:  

1. Dat alle mandaten en machtigingen die zijn benoemd voor een (afdelings)hoofd onverkort 

gelden voor de adjunct-hoofden en managers van die afdeling en vice versa;   

2. Dat moet worden gelezen ‘Frontoffice’ waar nu staat ‘KCC’;  

3. Dat de mandaten en machtigingen aan de (afdelings)hoofden volgens de vigerende 

vervangingsregeling van het DT ook toekomen aan het betreffende aangewezen 

vervangende (afdelings)hoofd bij afwezigheid.  

 
 


