
 
 

 
 
1. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GDP Vervolgvragen Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen GDP 

Vervolgvragen Jan ter Gouwweg. 

 

 

2. Beslissing op bezwaar last onder dwangsom illegale kelder Amersfoortsestraatweg 89a 

Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door/namens mevrouw J. 

A. A. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 18 augustus 2020 in stand te laten onder wijziging van de 

motivering waarom is afgeweken van de Leidraad dwangsommen en 

begunstigingstermijnen, zoals in het advies is overwogen; 

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

 

 

3. Vaststellen ‘beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise 

Meren 2021’  

B&W besluiten: 

1. De ‘beleidsregels terug- invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 2019’ in 

te trekken.  

2. De ‘beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 

2021’ vast te stellen. 

 

 

4. Uitvoeringsprogramma’s 2021 VTH en OFGV  

B&W besluiten: 

1. Het uitvoeringsprogramma omgevingsrecht Gooise Meren 2021 en het 

uitvoeringsprogramma OFGV 2021 Gooise Meren vast te stellen;  

2. Kennis te nemen van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Naardermeer 2021-

2022;  

3. De vaststelling van de Uitvoeringsprogramma’s via een mededeling aan de gemeenteraad 

kenbaar te maken en deze tegelijkertijd, in het kader van het IBT, ter kennisgeving aan te 

bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 
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5. Verrekening herindeling Bloemendalerpolder 

B&W besluiten akkoord te gaan met bijgevoegde raadsmededeling waarbij de raad wordt 

geïnformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de wijziging van de 

vaststelling van de verrekening tussen de gemeente Gooise Meren en de gemeente. 

 

 

6. Afwijzing urgentieaanvraag 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 18 november 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

van de bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 

 

 

7. Informatiebulletin december 2020 Talent Primair  

B&W besluiten de raad te informeren over Informatiebulletin december 2020 van Talent 

Primair door middel van een raadsmededeling. 

 

 

8. Vaststellen 8 openbare ruimten Krijgsman Muiden  

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen 8 openbare ruimten Krijgsman Muiden.  

 

 

9. RM huiselijk geweld en kindermishandeling feb 2021  

B&W besluiten de raad te informeren over de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in 2020 en de impact van de coronacrisis op dit vlak conform bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 


