
 

 

 

Zaaknummer 50491 

1. Volkstuinvereniging Keverdijk Naarden - sanering gronddepot 

asbesthoudende grond op het terrein 

B&W besluiten: 

1. Het gronddepot aan de Meerstraat in Naarden te willen saneren en dit 

voornemen aan de raad voor te leggen in de Perspectiefbrief 2023; 

2. De brief van het bestuur van de volkstuinvereniging Keverdijk conform te 

beantwoorden; 

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

besluit. 

 

Zaaknummer 49711 

2. Beslissing op bezwaar ontheffing sluitingsuur 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies mee te zenden. 

  

 

Zaaknummer 50706 

3. Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing urgentie woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 22 september 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te 

zenden. 

 

  

Zaaknummer 46936 

4. Bezwaarschrift na afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 3 november 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te 

zenden. 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 8 februari 2022 
 



Zaaknummer 51403 

5. Ontwikkelagenda Gooicorridor 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het traject van de regionale 

ontwikkelagenda Gooicorridor; 

2. Kennis te nemen van het door de stuurgroep Gooicorridor vastgestelde 

actieprogramma; 

3. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

  

 

Zaaknummer 49701 

6. Reguliere Subsidie 2022 Versa Welzijn 

B&W besluiten aan Versa Welzijn in 2022 een reguliere subsidie van maximaal € 

2.762.282,- te verlenen voor de uitvoering van de reguliere taken en 

dienstverlening. 

  

 

Zaaknummer 49687 

7. Vervallen van de zaterdagmarkt Naarden op 7 mei 2022 

B&W besluiten: 

1. De Regionale Veteranendag in Naarden Vesting op 7 mei 2022, conform artikel 

5 lid 2b en lid 3 van de Marktverordening Gooise Meren 2017 aan te wijzen als 

bijzondere gelegenheid; 

2. Bij het samenvallen van een marktdag met in het vorige lid bedoelde dag, te 

besluiten de marktdag op 7 mei 2022 onder voorwaarde van het doorgaan van 

de Veteranendag, niet door te laten gaan wegens het ontbreken van een 

geschikte alternatieve locatie. 

  
 

Zaaknummer 52201 

8. BW zienswijze Kadernota 2023 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de Kadernota 2023; 

2. De zienswijze van het college middels de toegevoegde antwoordbrief kenbaar 

te maken aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.



 


