
 
 

 
 

Zaaknummer 2322424 

1. Aanvullend budget buitenruimte gemeentehuis 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de budgetoverschrijding van project buitenruimte rond het 

gemeentehuis Gooise Meren op het onderdeel wegen van € 50.000,-;  

2. Kennis te nemen van de budgetoverschrijding van project buitenruimte rond het 

gemeentehuis Gooise Meren op het onderdeel klimaat adaptieve maatregelen van € 

70.000,-;  

3. De overschrijdingen mee te nemen in de begrotingswijziging van december; 

4. De gemeenteraad te informeren over de beslispunten middels een raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 2333115 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Gebrek aan brandweervrijwilligers 

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

over Gebrek aan brandweervrijwilligers. 

 

 

Zaaknummer 2329569 

3. Verlening omgevingsvergunning Krijnenweg 1A 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer P.L.  kennelijk niet-

ontvankelijk te verklaren;  

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

van de commissie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2338541 

4. Regionaal proces verstedelijkingsstrategie MRA 

B&W besluiten In te stemmen met het uitsturen van de door de Regio GV opgestelde 

Raadsmededeling over de Verstedelijkingsstrategie MRA, welke wordt verzonden aanvullend 

op de brief vanuit de MRA aan de raden en Staten. 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 9 november 2021 

 



Zaaknummer 2330166 

5. Vormen beleidsvisie wonen en zorg 

B&W besluiten: 

1. Het onderzoeksrapport “Wonen met zorg” van Companen vast te stellen; 

2. Het onderzoeksrapport met bijgaande raadsmededeling ter kennis te brengen van de 

Raad; 

3. Het onderzoeksrapport als onderlegger en uitgangspunt te hanteren voor de te 

ontwikkelen visie op wonen en zorg met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. 

 

 

Zaaknummer 2337197 

6. Gebruik van Stadhuis Naarden door Stichting Huis van de Stad 

B&W besluiten het principe uit te spreken een samenwerking aan te willen gaan met Stichting 

Huis van de Stad voor de exploitatie van het stadhuis in Naarden en dit uit te werken in een 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

 

Zaaknummer 2304879 

7. Mandaat inkoop inburgering 

B&W besluiten: 

1. Regio Gooi & Vechtstreek mandaat te verlenen om conform de Aanbestedingsleidraad 

inburgeringstrajecten gunningsbesluiten te nemen en overeenkomsten aan te gaan; 

2. De directeur Regio Gooi & Vechtstreek volmacht te verlenen om binnen de kaders van het 

bevoegdhedenbesluit van de Regio Gooi & Vechtstreek over te gaan tot ondertekening 

van de privaatrechtelijker overeenkomsten die met toepassing van bovenstaand mandaat 

tot stand komen. 

 

 

Zaaknummer 2334275 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart voor BNM over Compensatie GAD voor 

verenigingen na weghalen oud papier 

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

voor BNM over Compensatie GAD voor verenigingen na weghalen oud papier opbrengsten. 

 

 

Zaaknummer 2340589 

9. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein (Ruimte en mobiliteit; Bouwen 

en wonen) 11 november 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor het portefeuillehouders-overleg fysiek 

domein 11 november 2021. 

 

 

 



Zaaknummer 2318591 

10. Consultatie eetstoornissen 

B&W besluiten aan de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven om extra consulten van 

Levvel aan TerGooi Ziekenhuizen te vergoeden, om zo bij te dragen aan het oplossen van 

knelpunten bij de behandeling van eetstoornissen bij jongeren en daar als regiogemeenten 

gezamenlijk een eenmalige impuls van €20.000,- voor te besteden. 

 

 

Zaaknummer 2328399 

11. Wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

B&W besluiten: 

1. De vernieuwde deelnemersovereenkomst met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten aan te gaan;  

2. De vergoeding die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 

vraagt beschikbaar te stellen uit bestaande middelen. 

 

De burgemeester besluit wethouder Hendriks te machtigen om namens hem de 

‘Deelnemersovereenkomst tussen gemeente Gooise Meren en Stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten’, inclusief de annexen 1 tot en met 3, te tekenen. 

 
Zaaknummer 2337959 

12. Toekomstscenario Huibert van Eijkenstraat 

B&W besluiten kennis te nemen van het advies van de CRKe ten aanzien van de Huibert van 

Eijkenstraat 51-94 te Naarden. 

 

 
 


