
 
 

 
Zaaknummer  2289525 

1. Actualisatie Beleidsregels jeugdhulp 

B&W besluiten de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Gooise Meren 2021 vast te stellen 

conform bijgevoegde concept-beleidsregels. 

 

 

Zaaknummer 229981 

2. Vaststellen Uitvoeringsplan SUWI Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten het Uitvoeringsplan SUWI 2021-2024 Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 2283372 

3. 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. Met bestreden besluit van 2 juni 2021 ongewijzigd te handhaven;  

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

en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2271456 

5. Definitief besluit over een lening van € 600.000 aan het Warmtebedrijf Muiderberg B.V. 

B&W besluiten in vervolg op het voorgenomen besluit van 3 november 2020 en het besluit van 

de gemeenteraad van 9 december 2020 waarbij geen wensen en bedenkingen kenbaar zijn 

gemaakt definitief over te gaan tot het verstrekken van een lening aan het Warmtebedrijf 

Muiderberg B.V. voor een bedrag van € 600.000 en de daartoe gesloten leenovereenkomst 

van 29 april 2021 te bekrachtigen.  

 

 

Zaaknummer 2293798 

6. Anticiperen op de Verzamelwet Hersteloperatie toeslagen 

B&W besluiten: 

1. Het verlenen van kwijtschelding van de gemeentelijke vorderingen van ouders die 

gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en daardoor recht 

hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000, vooruitlopend op de inwerkingtreding van 

de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.  

2. In te stemmen met de ambtshalve verlening van kwijtschelding als het gaat om de 

vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen.  
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3. In te stemmen met de ambtshalve verlening van kwijtschelding door de 

gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als het 

gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen.  

4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking en van kracht is tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie 

toeslagen in werking treedt. 










