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Zaaknummer 179028 

1. Handelen college inzake vermeende illegale kap 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GDP over het handelen college inzake vermeende 

illegale kap te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 223594 

2. Coronasteun voor maatschappelijke organisaties derde tranche 

B&W besluiten: 

1. Incidentele coronasteun te verlenen aan de navolgende organisaties uit Gooise Meren: 

a. Stichting Grote Kerk Naarden € 44.000,- 

b. Carnavalsvereniging de Vestingnarren € 7.500,- 

c. De Boodschappenplusbus € 4.200,- 

d. Muziekvendel Nardinc € 5.000,- 

e. Stichting Vrienden van Kerk aan zee € 1.875,- 

f. Stichting Vier het Leven € 2.500,- 

g. Stichting het Gooi Bevrijd € 2.000,- 

h. Stichting ViJoS €6.500,-; 

2. De totale steun van € 73.575,- (Kunst en Cultuur €21.000 , Cultuur en Erfgoed € 45.875, 

Welzijn € 6.700,- en Sport € 0,-) ten laste te brengen van het ondersteuningsfonds; 

3. Het restant van de derde tranche (€ 346.132,-) niet meer aan de algemene reserve te 

onttrekken voor de uitkering van verdere coronatranches aan maatschappelijke 

organisaties; 

4. De Raad te informeren over de coronasteun door het versturen van de bijgevoegde 

Raadsmededeling; 

5. De mogelijkheid te houden om met voorstellen te komen om het restant van de derde 

tranche in te zetten voor toekomstige coronasteun. 

 

 

Zaaknummer 228099 

3. Monitor moties en toezeggingen 

B&W besluiten de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de moties 

en toezeggingen van de raadsperiode 2022-2025 en de afhandeling van de moties en 

toezeggingen 2018-2022. 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 20 september 2022 
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Zaaknummer 212335 

4. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek om handhaving inzake diverse uitwegen 

aan Pr. Beatrixhof in Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 29 augustus 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhaving 

van diverse uitwegen aan Prinses Beatrixhof in Naarden; 

2. Het advies gedeeltelijk over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 

3. In afwijking van het advies het bestreden besluit van 14 februari 2022 (afwijzing 

handhavingsverzoek) gewijzigd in stand te laten onder aanvulling van de motivering; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten af te wijzen. 

 


