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01 BW zienswijze kadernota 2021 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de kadernota 2021; 

2. Dit besluit middels de toegevoegde antwoordbrief kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van 

de Veiligheidsregio. 

 

02 Zorgcontinuïteit Gecertificeerde Instellingen  

B&W besluiten: 

De raad te informeren over de acties om continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering door 

Gecertificeerde Instellingen (GI’s) te borgen, conform de raadsmededeling.  

 

03 BW Verzoek ex artikel 44, lid 4 Woningwet – geschil prestatieafspraken Dudok Wonen 

B&W besluiten: 

Een verzoek tot geschilbeslechting bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in te 

dienen over het geschil met Dudok Wonen over de prestatieafspraken, zoals bedoeld in artikel 44, lid 4 

van de Woningwet.  

 

04 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Burgemeester van Hasseltlaan 2 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 7 januari 2020 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 13 september 2019 te handhaven, met de volgende aanpassingen: 

a. Pagina 1, onder het kopje "Besluit":  

1. Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de bepalingen in de Wabo en het Bor, de 

omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening, 

bestaande uit het gebruiken van het perceel Burgemeester van Hasseltlaan 2 te Naarden als 

fysiotherapiepraktijk, te verlenen. 

b. Pagina 3 bovenaan, onder het kopje "Bouwplan": 

2. Het plan behelst het legaliseren van het bestaande gebruik als fysiotherapiepraktijk. 

3. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder van 

de op bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Verlening omgevingsvergunning De Genestetlaan 31 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 7 januari 2020 over te nemen en  

1. de ingediende bezwaren ontvankelijkheid te verklaren; 

2. de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren;  

3. het bestreden besluit van 24 september 2019 ongewijzigd te handhaven; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en derde-belanghebbende van de op de bezwaren 
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genomen besluit, het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting mee te zenden.   

 

06 Addendum Programmabegroting 2020 – 2023 

B&W besluiten: 

De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de aanvulling op de Programmabegroting 

2020-2023. 

07 Harmonisatie beleid volkstuinenverenigingen Naarden en Muiden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het voornemen om o.a. het huurregime voor de bij de volkstuinenverenigingen 

Naarden en Muiden in gebruik zijnde terreinen te harmoniseren (hierna VTV Naarden en VTV Muiden). 

Het gesprek met beide partijen wordt hiervoor opgestart. 

 


