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1. Gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2015 

B&W besluiten het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2015 vast te stellen.     

 

2. Uitleg parkeeroplossing Bensdorp 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling waarin de parkeeroplossing voor 

Bensdorp wordt uitgelegd. 

 

3. Harmonisatie parkeerbeleid 

B&W besluiten:  

1. Het parkeerbeleid te harmoniseren en daarvoor het project ‘Harmoniseren 

Parkeerbeleid' op te starten;  

2. Het project uit te voeren volgens bijgevoegd projectplan, bijlage 1;  

3. Naast reguliere participatiemiddelen het inwonerspanel in te zetten als 

participatiemiddel;  

4. De raad middels een raadsmededeling te informeren over de aanpassing van het 

projectproces. 

 

4. Vestiging opstalrecht t.b.v. Liander ter hoogte van de IJsselmeerweg te Naarden 

B&W besluiten:  
1. In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal volgens het ontwerp van de 

akte zoals opgenomen in de bijlage.  
2. In te stemmen met eenmalige afkoop van verschuldigde retributie in plaats van een 

jaarlijks in rekening te brengen retributie.  
3. In te stemmen met het machtigen van het afdelingshoofd van BORG om - zolang 

vestiging van opstalrechten dan wel erfpachtrechten ten behoeve van nutsbedrijven 
niet bij mandaat is geregeld - de gemeente in deze zaak en soortgelijke toekomstige 
zaken te vertegenwoordigen. 

 

5.   Vaststellen Uitvoeringsprogramma OFGV 2016 Gemeente Gooise Meren 

B&W besluiten:  
1. Het college stemt in met het Uitvoeringsprogramma OFGV 2016 Gemeente Gooise 

Meren en geeft middels een brief opdracht aan de OFGV dit programma uit te voeren;  

2. Middels een raadsmededeling wordt het Uitvoeringsprogramma aan de 

gemeenteraad kenbaar gemaakt. 

 

6. Afronding besluitvorming locatieplan ondergrondse verzamelcontainers Naarden- 

vesting 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het verwijderen uit het locatieplan ondergrondse containers 

huishoudelijke afval- en grondstoffen Naarden-vesting van locatie NV003;  

2. Locatie alternatief NV003 (voor de school) aan te wijzen als locatie als onverhoopt 

mocht blijken dat de locaties 2 en 4 niet toereikend blijken te zijn om het 

verzorgingsgebied van de onder punt 1 genoemde vervallen locatie op te vangen;  

3. De raad over de voortgang van het project middels bijgevoegde raadsmededeling te 

informeren.  
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7. Voorstel voortzetting regionale coördinatie ex-gedetineerden 

B&W besluiten: 
1. Voortzetting van de regionale coördinatie op nazorg van (ex)gedetineerden door het  

Veiligheidshuis van de regio Gooi en Vechtstreek (VHGV);  
2. De financiële dekking van € 14.926,-. op kostenplaats 6280101 - Collectieve 

voorzieningen. 

 

 

8. Definitief oordeel IBT provincie: RO en toezicht en handhaving omgevingsrecht 

B&W besluiten kennis te nemen van het definitief oordeel van de provincie Noord-Holland 

in het kader van het interbestuurlijke toezicht (IBT) over het jaar 2015 op het gebied van 

ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving omgevingsrecht 

 

9. Vorming woningmarktregio 

B&W besluiten in te stemmen met het aan de raad aanbieden van de raadsmededeling 

  


