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01 Procesafspraken Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden 

B&W besluiten: 

1. Instemmen met de procesafspraken 

2. Wethouder J.J. Eijbersen machtigen de procesafspraken te ondertekenen 

 

02 Inkoop individuele voorzieningen jeugd en maatschappelijk ondersteuning 2021 

B&W besluiten: 

De gemeenteraad te informeren over de inkoop individuele voorzieningen jeugd en maatschappelijk 

ondersteuning 2021 conform bijgevoegde raadsmededeling. 

 

03 Verklaring Regeling Vermindering Verhuurdersheffing de Alliantie 

B&W besluiten: 

1. Een intentieverklaring af te geven aan woningcorporatie de Alliantie in het kader van de 

Regeling Vermindering Verhuurdersheffing voor twaalf woningen aan de Jan ter Gouwweg. 

2. De portefeuillehouder Wonen te mandateren tot het ondertekenen van de intentieverklaring 

namens het college van Burgemeester en Wethouders. 

 

04 RM Evaluatie Bescherming en Opvang 2017-2020 

B&W besluiten: 

1. De Raad te informeren over de evaluatie van het regionaal beleidsplan Bescherming en Opvang 

2017-2020. 

2. De Raad te informeren over de planning en de processtappen om te komen tot een nieuw regionaal 

beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024. 

3. De Raad te informeren over de lokale resultaten op het gebied van Bescherming en Opvang in de 

periode 2017-2020. 

 

05 Aanvraag tegemoetkoming planschade Prins Bernhardsingel 3 te Muiden 

B&W besluiten: 

1. De aanvraag tot tegemoetkoming planschade met betrekking tot de woning aan de Prins 

Bernhardsingel 3 te Muiden, ingediend door Achmea Rechtsbijstand namens de heer R.J. van Z., 

ontvankelijk te verklaren. 

2. Deze aanvraag tot tegemoetkoming planschade onder a. genoemd af te wijzen conform het 

uitgebrachte advies. 

3. De aanvrager te informeren over deze beslissing conform de conceptbrief. 

 

06 BOA en bodycam 

B&W besluiten: 

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen artikel 33 met betrekking tot de boa's en 

het gebruik van bodycams 
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07 Opstarten procedure aanwijzen Regentesselaan 39 Bussum gemeentelijk monument 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het starten van de procedure tot het aanwijzen van het pand Regentesselaan 39 

te Bussum als gemeentelijk monument waardoor het pand voorbescherming krijgt als bedoeld in de 

Erfgoedverordening; 

2. De gemeenteraad te informeren middels de raadsmededeling. 

 


