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Zaaknummer 60584 

1. Extra toewijzingsruimte woningzoekende ouderen Woonzorg 

B&W besluiten de overeenkomst met Stichting Woonzorg Nederland te sluiten 

waarmee zij een extra toewijzingsruimte krijgen tot 15% voor woningzoekende 

ouderen. 

 

De Burgemeester besluit wethouder Schimmel te mandateren deze overeenkomst 

te ondertekenen. 

 

  

Zaaknummer 60952 

2. Herontwikkeling Verlosserkerk - Ambitiedocument 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van Hart voor BNM inzake 

aanvullende vragen Verlosserkerk te 

beantwoorden. 

  

 

Zaaknummer 50142 

3. Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Centrum - Eslaan 10” en 

ontwerp omgevingsvergunning 

B&W besluiten: 

1. Het ontwerp bestemmingsplan “Centrum - Eslaan 10” en de ontwerp 

omgevingsvergunning ter inzage te leggen, conform de coördinatieregeling ex 

afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

2. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig 

is;  

3. Een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan en de ontwerpvergunning te versturen aan de raad. 

 

De burgemeester besluit portefeuillehouder te mandateren de Anterieure 

overeenkomst ‘Centrum – Eslaan 10’ te ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 61282 

4. Notitie Duurzaamheid 

B&W besluiten de gemeenteraad middels de Notitie Duurzaamheid te 

informeren over de stand van zaken en aandachtspunten op het gebied van 

duurzaamheid.  
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Zaaknummer 66859 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de VVD over Gazprom 

contract 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de VVD over Energiecontract 

Gooise Meren met Gazprom te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

 

Zaaknummer 65931 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 Gooise Meren over 

contract met Gazprom 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van D66 Gooise Meren over Stop 

zetten gasleverancier gemeente Gooise Meren te beantwoorden zoals 

bijgesloten. 

 

  

Zaaknummer 66970 

7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van het Goois Democratisch 

Platform over contract met Gazprom 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van het Goois Democratisch 

Platform over Leveringscontract Gazprom te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

 

Zaaknummer 53594 

8. Verstevigen bovenregionale samenwerking jeugdhulp 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het feit dat de minister van VWS heeft bepaald dat de 

Jeugdzorgregio Gooi en Vechtstreek deel uitmaakt van het bovenregionale 

expertisecentrum gebied Noord Holland; 

2. Aan te sluiten bij ‘Een Thuis voor Noordje’; 

3. De gemeenteraad te informeren over de versterking van de bovenregionale 

samenwerking via het Bovenregionaal Expertisenetwerk Noord Holland 

(BEN-NH) en over de aansluiting bij ‘Een Thuis voor Noordje’ conform 

bijgevoegde raadsmededeling. 

  

 

Zaaknummer 63385 

9. Advies voor het portefeuillehouders-overleg sociaal domein 10 maart 2022 

B&W besluiten het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg sociaal 

domein 10 maart 2022 vast te stellen. 
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Zaaknummer 65281 

10. Voortgang Zonnegeluidswalinitiatief Naarderwoonbos 

B&W besluiten de raad te informeren over de voortgang van het 

Zonnegeluidswalinitiatief bij het Naarderwoonbos middels bijgevoegde 

Raadsmededeling. 

 

  


