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01 Mandaat gegevensverwerking verwijsindex 

B&W besluiten een kwaliteitsmedewerker van de Uitvoeringsdienst sociaal domein van de gemeente 

Gooise Meren te mandateren om namens het college te beslissen op verzoeken op grond van artikel 15 

tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming, inclusief de bevoegdheid om de 

daarbij behorende voorbereidingshandelingen uit te voeren, zoals onder andere het verlengen van de 

termijn conform artikel 12 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming, voorzover deze 

verzoeken betrekking hebben op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders als 

verwerkingsverantwoordelijke voor deze artikelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming 

op grond van artikel 7.1.2.2 lid 3 in hoofdstuk 7 paragraaf 1 Verwijsindex van de Jeugdwet conform 

bijgevoegd concept mandaatbesluit. 

02 Machtiging burgemeester  

B&W besluiten  

1. Namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Gooise Meren tot het voeren van verweer en 

het verrichten van alle overige benodigde handelingen en (rechts)maatregelen terzake van het 

beroep met kenmerk ARN 019 / 4040 BESLU;  

2. Alle daartoe reeds verrichte handelingen uitdrukkelijk te bekrachtigen;  

3. De burgemeester te verzoeken twee medewerkers te machtigen om namens hem de gemeente te 

vertegenwoordigen ter zitting. 

03 Regionaal Leerhuis  

B&W besluiten: 

1. Het Regionaal Leerhuis structureel continueren; 

2. Hiervoor als regiogemeenten een jaarlijks bedrag van € 27.000 totaal beschikbaar te stellen waarbij 

het aandeel per gemeente op basis van het inwonertal wordt vastgesteld. De bijdrage van Gooise 

Meren is jaarlijks  

€ 5.952;  

3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;  

4. Kennisnemen van bijgevoegde brief van het Algemeen Bestuur van de Regio, waarmee 

gemeenteraden om een zienswijze op de begrotingswijziging worden gevraagd. 

04 Concept jaarrekening OFGV 2019 en de voorgenomen bestemming van het positieve 

rekeningresultaat 2019 

B&W besluiten met instemming kennis te nemen van de concept Jaarstukken OFGV 2019 na 

accountantscontrole en de voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat 2019 en de raad te 

informeren conform bijgevoegde concept raadsmededeling 

05 Vaststellen jaarverslag CRK&E 2019 

B&W besluiten het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) 2019 vast te 

stellen en het jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen 

06 Beleidskader Buitenspelen 

B&W besluiten het beleidskader voor spelen zoals opgenomen in de notitie ‘Buitenspelen’ vast te stellen. 
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07 Vaststellen beleidsregel vergunningsvrije betongazen erf- of 

Perceelafscheidingen 

B&W besluiten: 

1. Te bepalen dat betongazen erf- of perceelafscheidingen die dienen als plantensteun, zijn aan te 

merken als (vergunningvrij) tuinmeubilair als bedoeld in artikel 2 lid 10 van bijlage 2 van het Besluit 

omgevingsrecht.  

2. De beleidsregel vergunningvrije betongazen erf- of perceelafscheidingen vast te stellen. 

 

08 Schriftelijke vragen GDP Illegaal feest 

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

illegaal feest. 

 

09 Vaststellen Beleidsregels Bbz gemeente Gooise Meren 2020 

B&W besluiten de beleidsregels Bbz gemeente Gooise Meren vast te stellen. 

10 Aanvullend onderzoek bomen Eikenlaan Muiderberg 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het resultaat van het onderzoek naar de mogelijkheid om een viertal 

zomereiken in de Eikenlaan in Muiderberg alsnog te behouden.  

2. In te stemmen met het informeren van de raad over het resultaat van het onderzoek middels 

bijgaande raadsmededeling. 

11 Nachttrein stop Gooise Meren 

B&W besluiten akkoord te gaan met het uitspreken van de intentie mee te willen doen aan de nachttrein 

met stop in Gooise Meren, op station Bussum Zuid of Naarden Bussum. 

12 Beleidsregels ten aanzien van het bewaren van houtopstanden 

B&W besluiten de beleidsregels ten aanzien van het bewaren van houtopstanden vast te stellen. 

 

13 VKB parkeerverbod Fazantweg-Oud Huizerweg te Naarden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer J. Sint van café Theehuis Bos en 

Hei ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 3 juni 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

14 Mensenrechtenvlag 

B&W besluiten op 10 december 2020 de mensenrechtenvlag te hijsen. 

15 Handhavingsplan 2020-2021 Maatwerkvoorzieningen Sociaal 

Domein 
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B&W besluiten: 

1. Het Handhavingsplan 2020-2021 Maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein en de bijbehorende 

Raadsmededeling vast te stellen; 

2. Het handhavingsplan en de raadsmededeling aan de gemeenteraad aan te bieden. 

16 Jaarlijkse subsidie Stichting Talent and Dreams Gooi 2021 

B&W besluiten in te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie 2021 aan de Stichting Talent 

and Dreams Gooi van € 117.000,-. 

17 Rapport doelmatigheidsonderzoek 

B&W besluiten:  

1. Het rapport doelmatigheidsonderzoek vast te stellen;  

2. Deze middels bijgaande raadsmededeling ter kennisname aan de raad te zenden;  

3. Kennis te nemen van de reactie van het DT. 

18 Bruikleenovereenkomst met stichting 't Raepenhofje 

B&W besluiten:  

1. Een bruikleenovereenkomst aan te gaan met de stichting 't Raepenhofje; 

2. De burgemeester te vragen het hoofd van de afdeling BMO te machtigen om de overeenkomst 

namens hem te ondertekenen. 

19 Vaststellen subsidie 2019 bibliotheek en Buurtsportcoaches 

B&W besluiten:  

1. Instemmen met het vaststellen van verleende subsidie 2019 aan Sportfondsen (€ 325.000,-) t.b.v. de 

buurtsportcoaches; 

2. Instemmen met het vaststellen van verleende subsidie 2019 aan Bibliotheek Gooi en meer (€ 

1.394.082,-). 

20 Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 't Gooi 2021-2030 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ‘Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 't Gooi 2021-2030’.  

2. De burgemeester te verzoeken wethouder Boudewijnse te machtigen om namens hem het 

‘Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 't Gooi 2021-2030’ te tekenen.  

3. Wethouder Boudewijnse te mandateren eventuele kleine redactionele wijzigingen in het ‘Convenant 

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer 't Gooi 2021-2030’ goed te keuren.  

4. De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over het ‘Convenant Gebiedsgericht 

Grondwaterbeheer 't Gooi 2021-2030’. 

21 Voorstel financiering dierenwelzijn 

B&W besluiten: 

1. Een eenmalige extra gemeentelijke bijdrage te doen in 2020 aan de Dierenambulance, de 

Vogelopvang en de Egel- en Eekhoornopvang, in het kader van de tegenvallers door Corona, ter 

hoogte van 40% van de optelsom van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit de regiogemeenten. 

Voor de gemeente Gooise Meren totaal € 6.811,-;  

2. Voor de structurele financiering van deze organisaties met ingang van 2021 uit te gaan van een vaste 
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bijdrage die over de regiogemeenten wordt omgeslagen op basis van inwoneraantal, deze afspraak 

tussen gemeenten vast te leggen voor een periode van 4 jaar en deze na 3 jaar te evalueren en bij de 

evaluatie de resultaten van de ondersteuning door stichting Dierenlot te betrekken;  

3. De vaste gemeentelijke bijdrage voor de periode 2021-2024 vast te stellen op 140% van de optelsom 

van de werkelijke bijdragen in 2019 vanuit de regiogemeenten. Dit betekent voor de gemeente 

Gooise Meren jaarlijks  

€ 12.084,- voor de Dierenambulance, € 9.330,- voor de Vogelopvang en  

€ 2.424,- voor de Egel- en eekhoornopvang;  

4. De gemeenteraad te informeren met bijgaande Raadsmededeling en de Raadsinformatiebrief van 

de Regio. De communicatie naar de gemeenteraden wordt door de zeven gemeenten gelijktijdig 

verzonden als alle colleges hebben besloten. 

 


