
 
 

 

Zaaknummer 77070 

1. IKC De Meerstroom 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GDP over IKC De Meerstroom te beantwoorden 

zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 60269 

2. Vergunning bouwplan Driftweg Naarden 

B&W besluiten de vragen van de ChristenUnie, GDP en HVBNM over de vergunning 

voor het bouwplan aan de Driftweg in Naarden te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 81554 

3. Besluit op bezwaar gericht tegen het plaatsen van een transformatiehuisje aan de 

Watersnip te Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. De bezwaren ingediend door de heer M.R.K en de heer M.B.B. kennelijk nietontvankelijk 

te verklaren; 

2. Met de bekendmaking van het besluit op bezwaar aan bezwaarden en 

derdebelanghebbende, het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 29 

maart 2022 mee te sturen. 

 

 

Zaaknummer 52244 

4. BW Beleidsregel zonne-energiesystemen op erfgoed 

B&W besluiten: 

1. De ontwerp-Beleidsregel zonne-energiesystemen op erfgoed in de gemeente 

Gooise Meren 2022 vast te stellen; 

2. De beleidsregel te laten toetsen door belanghebbenden volgens de aanpak in het 

bijgevoegde Participatie- en communicatieplan; 

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

 

 

Zaaknummer 67236 

5. Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2022 

B&W besluiten: 

1. Het plan van aanpak zwerfafval 2022 vast te stellen; 

2. Een aanvraag zwerfafvalvergoeding over de periode 2022 bij Nedvang middels het 

Jaarplan in te dienen. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 5 april 2022 
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Zaaknummer 74286 

6. Beantwoording schriftelijke vragen uitvoeringsprogramma sportvisie 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van PvdA over het 

uitvoeringsprogramma van de sportvisie te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 80922 

7. Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht Gooise Meren (VTH) 2022 en 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2022; het Addendum VT H Beleid en het IBT oordeel 

Provincie NH over 2021 

B&W besluiten: 

1. Het uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht Gooise Meren 2022 en het 

uitvoeringsprogramma OFGV 2022 Gooise Meren vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van het IBT oordeel van de Provincie Noord-Holland over het uitvoeren 

van de VTH taken door de gemeente Gooise Meren in 2021; 

3. Het Addendum VTH Beleid vast te stellen; 

4. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde mededeling inzake het 

Uitvoeringsprogramma VTH met bijlagen, de IBT brief en het Addendum VTH Beleid; 

5. Het Uitvoeringsprogramma VTH met bijlagen en het Addendum VTH Beleid ter 

kennisgeving aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 

 

 

Zaaknummer 72181 

8. Eenmalige subsidie Verlengde Schooldag aan Versa Welzijn (NPO) 

B&W besluiten een eenmalige subsidie van € 122.000,- aan Versa Welzijn te 

verlenen voor het aanbieden van een verlengde schooldag in het kader van het 

Actieplan Nationaal Programma Onderwijs, Gooise Meren. 

 

 

Zaaknummer 67312 

9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over minimumloon 

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

van de PvdA over minimumloon. 

 

 

Zaaknummer 79366 

10. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Maximumsnelheid Brinklaan-zuid 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de PvdA over de maximumsnelheid op de 

Brinklaan-zuid te beantwoorden zoals bijgesloten. 
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Zaaknummer 74020 

11. Onderwijs zorg (jeugd) arrangementen 

B&W besluiten: 

1. Per 1 augustus 2022 een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor 

OnderwijsJeugdarrangementen (OJA) binnen scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs voor 

de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 met een mogelijkheid tot verlenging van 2 

schooljaren; 

2. Deze opdracht (OJA) in eerste instantie te beperken tot het borgen van de huidige 

pilots en uitbreiding van de OJA naar het gehele speciaal (basis) onderwijs pas 

plaats te laten vinden na positieve besluitvorming van gemeenten over deze 

uitbreiding; 

3. De Onderwijs- Jeugdarrangementen (vanaf schooljaar 2022/2023) en de 

Onderwijs- Zorgarrangementen (deel schooljaar 2020/ 2021 en schooljaar 2021/ 

2022) te verrekenen naar rato van het gebruik per gemeente; 

4. Opdracht te geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en 

Vechtstreek om binnen de kaders van beslispunt 1 tot en met 3 uitvoering te geven 

aan de inkoop, contracteren en financiële afwikkeling. 

 

 

Zaaknummer 81373 

12. Beperking telefonische bereikbaarheid  

B&W besluiten de telefonische bereikbaarheid van de gemeente voorlopig te beperken tot 

dagelijks 15 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


