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01 Niet tijdige ontvangst controleverklaring accountant 2019 

B&W besluiten de gemeenteraad kennis te laten nemen van het niet tijdig ontvangen van de 

controleverklaring 2019 

14 juli 2020 

02 Opgaven Huibert van Eijkenstraat 

B&W besluiten: 

1. Om een gezamenlijk proces in te gaan met Woningstichting Naarden en de bewonerscommissie van 

de Huibert van Eijkenstraat over de drie opgaven (duurzaamheid, erfgoed en huisvesting) die aan de 

orde zijn in deze straat, met als mogelijke doel een gezamenlijke eindconclusie.  

2. De portefeuillehouder Wonen te mandateren tot het ondertekenen van de brief aan de 

bewonerscommissie van de Huibert van Eijkenstraat namens het college van Burgemeester en 

Wethouders. 

3. De portefeuillehouder Wonen te mandateren tot het ondertekenen van de brief richting 

Woningstichting Naarden namens het college van Burgemeester en Wethouders. 

4. In te stemmen met de raadsmededeling betreffende de opgaven van de Huibert van Eijkenstraat en 

het participatie traject met betrokkenen. 

15 juli 2020 

03 Betrekken jongeren en kinderen bij Corona-aanpak 
B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over het betrekken van jongeren en kinderen bij 
Coronaaanpak. 
28 juli 2020 

04 Evaluatie pilot aanpak uitbuiting en mensenhandel 2019 

B&W besluiten de raad te informeren over de evaluatie pilot aanpak uitbuiting en mensenhandel 2019. 

28 juli 

05 VKB plaatsen oplaadpaal Lothariuslaan 58 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer J.J. de Jong 

ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 15 april 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

zenden. 

4 augustus 2020 

06 Eerste voortgangsrapportage actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de 1ste rapportage regionaal actieprogramma ‘Voortgang Geweld hoort 

nergens thuis‘;  

2. Dat geen bijstelling van het actieprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2021 ‘Geweld hoort nergens 

thuis’ nodig is;  

3. De raad te informeren over de uitvoering van het regionaal actieprogramma 'Geweld hoort nergens 
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thuis' conform bijgevoegde raadsmededeling. 

4 augustus 2020 

07 Informatiebulletin mei 2020 Talent Primair 

B&W besluiten de raad te informeren over Informatiebulletin mei 2020 van Talent Primair door middel 

van een raadsmededeling. 

4 augustus 2020 

 


