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01 Groot Onderhoud Eikenlaan 

B&W besluiten  

Akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen. 

 

02 Uitvoeringsplan Toegankelijk Vastgoed Gooise Meren 

B&W besluiten  

Het Uitvoeringsplan ‘Toegankelijk Vastgoed Gooise Meren (hierna het Uitvoeringsplan) vast te stellen. 

Het Uitvoeringsplan is van toepassing voor alle gebouwen waarvan de gemeente Gooise Meren eigenaar 

is. 

 

03 Beslissing op bezwaar last onder dwangsom illegale bomenkap Erfgooierslaan 7 Muiderberg 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van het advies van 17 september 2019 van de Commissie voor de bezwaarschriften 

in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom i.v.m. illegale bomenkap op het perceel 

Erfgooierslaan 7 in Muiderberg. 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 

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

4. Het bestreden besluit van 18 maart 2019 (last onder dwangsom) te herroepen ten aanzien van de 

formulering van de herplant conform de concept beslissing op bezwaar.  

5. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

04 Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijk paviljoen op 

het perceel IJsselmeerweg 100 te Naarden 

B&W besluiten  

Verlening tijdelijke omgevingsvergunning plaatsing van een paviljoen IJsselmeerweg 100 Naarden. 

 

05 VKB plaatsen oplaadpaal Brinklaan 12 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door F. B. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 20 maart 2019 aan te vullen met een nadere motivering door verwijzing 

naar de op 9 april 2019 vastgestelde beleidsregels; 

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

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

 

06 Verlening omgevingsvergunning voor een erfafscheiding Havenlaan 4 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 5 augustus 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 
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2. met betrekking tot de gegrondheid, in afwijking van het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften , de  bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 21 maart 2019 in stand te laten; 

4. het verzoek tot proceskostenvergoeding niet toe te kennen; 

5. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit, het advies van de Commissie voor 

de bezwaarschriften en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnota) aan bezwaarde 

mee te zenden. 

 

07 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 5 juni 2019 in stand te laten met dien verstande dat de motivering is 

aangevuld; 

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

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

08 Evaluatie en beëindiging van Schoonthuis 

B&W besluiten: 

1. De evaluatie van Schoonthuis vast te stellen; 

2. In te stemmen met de beëindiging van Schoonthuis per 1 april 2020 (scenario 2 uit de evaluatie). 

 

09 Rookvrije generatie - speeltuinen rookvrij maken 

B&W besluiten: 

1. Een deel van openbare speeltuinen en speelvelden in Gooise Meren te voorzien van borden 

Rookvrije generatie.  

2. Een bijdrage in de materiaalkosten van de borden van € 4.500,- beschikbaar te stellen. 

 

10 Beleidsregels jeugdhulp 2019 gemeente Gooise Meren en Nadere regels 

B&W besluiten gelet op de Verordening jeugdhulp Gooise Meren 2019 vast te stellen: 

1. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Gooise Meren 2019; 

2. De Beleidsregels jeugdhulp gemeente Gooise Meren 2019.  

 

11 Planvorming nieuwe brandweerkazerne Muiden 

B&W besluiten: 

Akkoord te gaan met de raadsmededeling over de planvorming, het inzicht voor wat betreft eigendom 

en de te verwachten kosten voor de nieuwe brandweerkazerne te Muiden. 

 

 


