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01 Benoemen lid Algemeen Bestuur OFGV 

B&W besluiten  

1. Wethouder J.J. Eijbersen te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek; 

2. Wethouder N.J.A. Schimmel te benoemen als diens plaatsvervanger bij verhindering. 

 

02 Raadsmededeling Stand van zaken Transformatieplan Zorg voor 

de Jeugd 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van het Transformatieplan Zorg 

voor de Jeugd middels raadsmededeling. 

 

03 Raadsvragen GDP inzake zwemverbod Naarden Vesting 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van GDP inzake zwemverbod 

Naarden-Vesting (vervolgvragen). 

 

04 Schriftelijke Raadsvragen over daklozen met psychische 

Problemen 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de Raadsvragen ex. artikel 33 over daklozen 

met psychische problematiek (VVD). 

 

05 Tekorten op het budget voor hulp aan laaggeletterden en het 

nieuw gesloten Taalakkoord 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over tekorten op het budget 

voor hulp aan laaggeletterden en het nieuw gesloten Taalakkoord . 

 

06 Beslissing op bezwaar Verlening exploitatie- en drank en 

horecavergunning Amsterdamsestraat 24 Mdn 

B&W besluiten:  

1. Het bezwaar ingediend door de heer B. (kennelijk) niet ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan de heer B. en aan de derde belanghebbende van het op het bezwaar 

genomen besluit, het advies van de Commissie mee te zenden. 

 

07 Behandeling Jaarverslag 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag;  

2. Het jaarverslag op 3 september 2019 - aan de hand van de de memo - te bespreken met een 

delegatie van de Commissie voor de bezwaarschriften:  

3. Het jaarverslag in een later stadium en in ieder geval ná de bespreking met de Commissie voor de 
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bezwaarschriften via een raadsmededeling  ter kennisneming toe te laten zenden aan de raad 

 

08 Raadsmededeling Givaudan geurcontour 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling. 

 

09 Afwijzing aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid het bezwaar ingediend door de heer F.G.W. O. ontvankelijk 

te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 14 januari 2019 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de hoorzitting (inclusief verweerschrift) mee te zenden. 

 

10 Eigendomsverwerving Fort Werk IV door Spant! 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen. 

 

11 Vragen over gevolgen harmonisatie beheer- en tariefstelsel Buitensportaccommodaties Gooise 

Meren 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over de gevolgen van 

harmonisatie van het beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. 

 

12 Vervangingsregeling gemeentesecretaris /algemeen directeur 

B&W besluiten de vervangingsregeling gemeentesecretaris/algemeen directeur vast te stellen. 

 

13 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’ 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, 

Muiderberg’;  

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’ voor een periode 

van 6 weken ter inzage te leggen;  

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

het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’. 

 

14 Weigering omgevingsvergunning Stadhouder Willem 2 laan 40 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften, m.u.v. de passage van de 

Commissie over het bestemmingsplan, over nemen en  

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren;  

2. Het bestreden besluit van 4 maart 2019 ongewijzigd te handhaven;  



 

 

 

 

Pagina 3 van 3 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

3. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit het advies van de Commissie en het 

verslag van de hoorzitting (mee te zenden). 

 

15 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing urgentieaanvraag woning 

B&W besluiten:  

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  

2. Het bestreden besluit van 13 maart 2019 ongewijzigd in stand te laten;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

16 Houtrookoverlast Gooise Meren 

B&W besluiten kennis te nemen van de notitie houtrookoverlast Gooise Meren. 

 

17 Vaststellen Handhavingsplan Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein 

B&W besluiten:  

1. Handhavingsplan Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein vast te stellen;  

2. De raad te informeren met de raadsmededeling. 

 

 


