
 
 

 

Zaaknummer  2344774 

1. Monitor werklocaties Plabeka 2020-2021 

B&W besluiten: 

1. kennis te nemen van de Monitor Werklocaties Plabeka 2020-2021;  

2. De raad over deze Monitor en het Regiopodium op 13 december te informeren. 

 

 

Zaaknummer 2317812 

2. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Comeniuslaan Naarden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Comeniuslaan, Naarden”;  

2. In te stemmen met de financiële compensatie, zoals vastgelegd in de 

Compensatieregeling Betaalbare woningen;  

3. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig is;  

4. De procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp 

bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

5. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit hogere grenswaarden in het kader van de 

Wet geluidhinder;  

6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage te leggen;  

7. In te stemmen met de concept planschade- en realisatieovereenkomst ‘Comeniuslaan, 

Naarden’;  

8. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage 

legging van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

 

Zaaknummer 2347940 

3. Evaluatie Pilot Verruiming Bedieningstijden Amsterdamsepoortbrug 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de afsluiting van de pilot-2021 op basis van de aangeboden 

rapportage; 

2. In te stemmen met de voorgestelde voortzetting van de verruiming van de 

bedieningstijden in 2022-2023 volgens het voorstel zoals verwoord in de 

evaluatierapportage;  

3. In te stemmen met de aanbieding van de evaluatierapportage bij de vaarwegbeheerder, in 

casu provincie Noord-Holland, en daarbij om medewerking te vragen ten aanzien van de 

voorgestelde bedientijden in 2022 en 2023, waarbij de vaarwegbeheerder zo nodig zal 

besluiten tot een wijzigingsprocedure van het vigerende bedientijdenbesluit;  

4. In te stemmen met het aanvragen van een uitgewerkt voorstel met prijsopgave bij 

Waternet voor de inzet van brugwachters in 2022-2023 bij de voorgestelde bedientijden 
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en afgestemd met het bestaand contract tussen Waternet en meerdere gemeentes voor 

de inzet van brugwachters op bruggen en sluizen in de regio. 

 

 

Zaaknummer 2347932 

4. Haalbaarheidsonderzoek “Alternatieve locatie voor de Zeeverkenners Muiden” 

B&W besluiten in te stemmen met de projectopdracht “Haalbaarheidsonder-zoek 

verplaatsing Zeeverkenners” 

 

 

Zaaknummer 2346689 

5. Omgevingsvisie Gooise Meren 

B&W besluiten de notitie Reikwijdte en Detailniveau, met inachtneming van de Reactienota, 

vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 2346720 

6. Verruiming Openstellen Supermarkten op zon- en feestdagen 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de mogelijkheid om de winkeltijden op zon- en feestdagen tijdelijk te 

verruimen waardoor supermarkten op zon- en feestdagen open mogen zijn van 09.00 uur 

tot 20.00 uur;  

2. In te stemmen met bovenstaande maatregel voor onbepaalde tijd; 

3. In overleg te treden met de winkeliers om overlast met betrekking tot de bevoorrading te 

voorkomen. 

 

 

Zaaknummer 2339064 

7. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Hekken borden en zwemverbod 

Naarden Vesting 

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

over Hekken borden en zwemverbod Naarden Vesting. 

 

 

Zaaknummer 2349444 

8. Aanvraag financiële steun controle coronatoegangsbewijzen 

B&W besluiten:  

1. “De beleidsregel aanvraag financiële steun controle coronatoegangsbewijzen” vast te 

stellen;  

2. Het afdelingshoofd Vergunning, Toezicht en Handhaving te mandateren om over 

aanvragen op grond van deze beleidsregel te besluiten. 

 

 



Zaaknummer 2349786 

9. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein Bouwen en 

Wonen van 2 december 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor het portefeuillehouders-overleg fysiek 

domein Bouwen en Wonen van 2 december 2021. 

 

 

Zaaknummer 2349765 

10. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein Milieu en Duurzaamheid, 

Cultuur en recreatie van 3 december 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

fysiek domein Milieu en duurzaamheid, Cultuur en Recreatie van 3 december 2021. 

 

 

Zaaknummer 2346873 

11. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over inzake de aanvraag 

omgevingsvergunning Kinderdagverblijf op landgoed Hoogerlust te Muiden 

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

over inzake de aanvraag omgevingsvergunning Kinderdagverblijf op landgoed Hoogerlust te 

Muiden. 

 

 

Zaaknummer 2345400 

12. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning kappen conifeer Graaf Florislaan 13 

Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend tegen het besluit tot 

verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een conifeer ontvankelijk te 

verklaren;  

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

3. Het advies zover het betreft het alsnog nemen van een besluit over een aanlegvergunning, 

niet over te nemen;  

4. Het bestreden besluit van 3 juni 2021 te handhaven, met aanvulling van de motivering;  

5. De bijgevoegde ontwerpbrief waarin het besluit inhoudelijk is toegelicht, te sturen aan de 

indieners van bezwaar en vergunninghouder. 

 

 

Zaaknummer 2340636 

13. 'Een toekomst met perspectief' Doorontwikkeling samenwerkings-afspraken Jeugd 

B&W besluiten de raad te informeren over de doorontwikkeling van de 

samenwerkingsafspraken in de Regio Gooi en Vechtstreek en over de Norm voor 

Opdrachtgeverschap conform bijgevoegde raadsmededeling. 

 



Zaaknummer 2343990 

14. Besluit aanbesteding Wggz Consultatie en Advies 

1. In te stemmen met de inkoop van de wvggz consultatie en advies, behorend tot 

verkennend onderzoek, voor één jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst te 

verlengen voor maximaal drie jaar; 

2. Ermee in te stemmen om de begrote gelden, ad €7.156,- per jaar, binnen B&O voor wvggz 

hiervoor aan te wenden voor de periode van drie jaar; 

3. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek volmacht te 

verlenen tot een enkelvoudig onderhandse aanbesteding voor de uitvoering van de wvggz 

consultatiefunctie; 

4. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en 

volmacht te verlenen voor de gunning, die voortvloeit uit de enkelvoudig onderhandse 

aanbesteding; 

5. De manager Inkoop & Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek mandaat en 

volmacht te verlenen om het contractbeheer en –management uit te voeren 

 

 

Zaaknummer 2343992 

15. Managementletter 2021 

1. De ‘Managementletter 2021’ vast te stellen en kennis te nemen van de reactie van de 

directie; 

2. De gemeenteraad via een raadsmededeling op de hoogte te brengen van de 

geconstateerde onrechtmatigheden op het proces aanbestedingen. 

 

 

 


