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01 Beantwoording schriftelijke vragen GDP - Uitvoering motie kettingbeding 

B&W besluiten  

Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de GDP betreffend uitvoering 

motie kettingbeding. 

 

02 Aanwijzen panden Schoutenwerf als gemeentelijk monument 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het starten van de procedure tot het aanwijzen van de volgende panden op het 

terrein van de Schoutenwerf in Muiden als gemeentelijk monument: 

1. De werfmuur aan de Hellingstraat van de ijzerwerkloods (bouwdeel B) en de draaierij annex 

bankwerkerij (bouwdeel C), inclusief ramen en glas (het achterliggende bouwdeel wordt 

gesloopt); 

2. Het magazijn, het poortgebouw en de voormalige directeurswoning aan de Hellingstraat 30. 

 

03 Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit inzake correspondentie met de Commissaris vd Koning 

B&W besluiten  

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;   

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 25 juli 2019 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 

04 Afwijken subsidievaststellingen 2018 

B&W besluiten  

1. Vaststellen van de subsidie 2018 van het filmhuis op €41.700; 

2. Vaststellen van de subsidie 2018 van de Otters op €60.000; 

3. Vaststellen van de subsidie 2018 van het Comeniusmuseum op €45.600. 

 

05 Productieafspraken Woonzorg Nederland 

B&W besluiten: 

De productieafspraken tussen de gemeente Gooise Meren en Woonzorg Nederland voor 2020-2025 vast 

te stellen. 

 

06 Raadsvragen auto inbraken parkeerterrein Nieuw Molen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van Jelmer Kruyt (GDP) over auto-

inbraken op het parkeerterrein Nieuw Molen te Naarden.  
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07 Vragen omtrent de tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van basisschool de Tweemaster in Naarden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA ingediend op 18 oktober 

2019. 

 

08 Vaststellen Cornelis van Norrenstraat en 4 straten Stork terrein 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het vaststellen Cornelis van Norrenstraat en 4 straten Stork terrein. 

 

09 Buiten behandeling stellen aanvraag t.b.v. de aanleg opstapsteiger Hoofdgracht 53 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot gegrondheid het bezwaar gegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 18 april 2019 te herroepen en het besluit in inhoudelijk in behandeling 

te nemen;  

4. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de  

hoorzitting mee te zenden. 

 

10 Besluit op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning dakkapel Heemskerklaan 32 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid de ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren;  

3. het bestreden besluit van 18 juli 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

4. het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 tweede lid van de Awb af te 

wijzen;  

5. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op bezwaar genomen besluit het advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

11 Vaststellen Personeelshandboek Gooise Meren 2020 intrekken ambtelijke regelgeving 

B&W besluiten: 

Vast te stellen: 

1. Personeelshandboek gemeente Gooise Meren 2020 

In te trekken: 

1. De Car-Uwo (vastgesteld binnen de gemeente Gooise Meren); 

2. Regeling beschikbaarheidsdiensten gemeente Gooise Meren 2016; 

3. Regeling aanvulling individueel keuzebudget gemeente Gooise Meren 2019; 

4. Regeling ambtelijk integriteit en gedragscode gemeente Gooise Meren 2016; 

5. Regeling melden vermoeden misstand gemeente Gooise Meren 2016; 

6. Regeling Partnerverlof gemeente Gooise Meren 2018; 

7. Regeling viering ambtsjubilea en afscheid gemeente Gooise Meren 2016; 
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8. Stagebeleid en –regeling gemeente Gooise Meren 2016; 

9. Regeling stappenplan bij werving en selectie Gooise Meren 2016; 

10. Werktijdenregeling gemeente Gooise Meren 2016; 

11. Regeling mobiliteitsbeleid gemeente Gooise Meren 2016; 

12. Regeling opleidingsbeleid gemeente Gooise Meren 2016; 

13. Regeling reis- en verblijfkosten gemeente Gooise Meren 2016; 

14. Regeling studiefaciliteiten gemeente Gooise Meren 2016; 

15. Ziekteverzuimprotocol: spelregels bij ziekte gemeente Gooise Meren 2016; 

16. Mandaatregeling personele besluiten gemeente Gooise Meren 2016, en de Regeling 

ondermandaat personele besluiten Gemeente Gooise Meren 2016. 

 

12 Bodemkwaliteitskaart 

B&W besluiten: 

1. De bodemkwaliteit in Gooise Meren te beschermen en tegelijkertijd het toepassen en tijdelijk 

opslaan van grond en baggerspecie mogelijk te maken; 

2. Hiertoe de maximale lokale waarden van de chemische kwaliteit van de bodem te bepalen; 

3. De bodemkwaliteitskaart vast te stellen als bewijsmiddel voor de chemische kwaliteit van 

vrijkomende grond en de ontvangende bodem. 

 

13 Beslissing op bezwaar tegen besluit op handhavingsverzoek Amsterdamsestraatweg 67-67c 

Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 21 oktober 2019 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

de bezwaarschriften tegen het besluit op het verzoek om handhaving van strijdigheden op het 

perceel Amsterdamsestraatweg 67-67c in Naarden. 

2. Conform het advies de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. 

3. In afwijking van het advies de bezwaarschriften op alle punten ongegrond te verklaren. 

4. De bestreden besluiten van 19 juli en 6 september 2018 (beslissingen op verzoek om handhaving) in 

stand te laten.  

5. In afwijking van het advies het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af 

te wijzen. 

 

14 Raadsmededeling beëindigen Schoonthuis 

B&W besluiten: 

Het aanbieden van bijgaande Raadsmededeling met de bijlage aan de raad. 

 

 


