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01 Aanvullend bod woningcorporaties 

B&W besluiten:  

1. Het gezamenlijke aanvullende bod op de woonvisie van de woningcorporaties af te wijzen.  

2. De woningcorporaties op te roepen om, in een gewijzigde vorm, een doorstart te maken met de 

gesprekken over de prestatieafspraken. 

3. De woningcorporaties te informeren over het besluit via bijgevoegde brief (met afschrift aan de 

huurdersvertegenwoordigers). 

4. De gemeenteraad te informeren met een raadsmededeling. 

 

02 Beslissingen op twaalf bezwaarschriften tegen twaalf geweigerde omgevingsvergunningen van 

Speelpark Oud Valkeveen 

B&W besluiten: 

Het advies van de Bezwaarschriftencommissie inzake de twaalf bezwaarschriften tegen de twaalf 

geweigerde omgevingsvergunningen van Speelpark Oud Valkeveen gedeeltelijk over te nemen en aan te 

vullen en: 

1. voor de volgende attracties de bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren, de bestreden 

besluiten te herroepen en alsnog de vergunningen te verlenen: 

a. Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0803  

b. Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0933  

c. Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0934  

d. Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0935 

e. Pony Trekking HZ_WABO-18-0278 

f. Sidecar HZ_WABO-18-0351 

g. Zierer Force 280 HZ_WABO-18-0435 

h. Ferris Wheel HZ_WABO-18-18950   

i. Sky Tower zonder machinekamer HZ_WABO-18-0953  

2. voor de volgende attracties de beslissing op bezwaar aan te houden tot de aanvragen zijn 

aangevuld of gewijzigd dan wel tot het moment dat de aanvrager te kennen geeft de aanvraag niet te 

zullen aanvullen of wijzigen en vervolgens de aanvragen verder in behandeling te nemen en te toetsen 

aan de criteria in artikel 2.10, eerste lid, van de Wabo en artikel 3.3 Wabo: 

j. Sky Tower HZ_WABO-18-0279 

k. Zweefmolen HZ_WABO-18-0949 

l. Mini draaimolen HZ_WABO-18-0948 

3. een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te kennen tot een bedrag van €1.503,00; 

4. met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit het advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

03 Beantwoording vragen GDP initiatieventafel 

B&W besluiten: 

Instemmen met de beantwoording van de vragen met betrekking tot het functioneren van de 

initiatieventafel. 
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04 Tarieven Hulp bij het Huishouden HbhH 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het verwerken van een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp op grond 

van de aangepaste cao VVT; 

2. De kostenstijging voor aanbieders in de periode april – december te compenseren via een 

eenmalige uitkering aan aanbieders. Naar verwachting komt deze eenmalige uitkering neer op 

in totaal € 232.500,--; 

3. In te stemmen met een tariefsverhoging van 2% voor de hulp bij het huishouden basis en de hulp 

bij het huishouden plus. 

 

05 Lobby Zonnegeluidswal Naarderbos 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde notitie over de Zonnegeluidswal Naarderbos inclusief de 

hoofdlijnen van de business case; 

2. Achter dit initiatief te gaan staan en samen op te trekken met de initiatiefnemers  in een lobby 

richting provincie en Rijk; 

3. In te stemmen met het tevens bijgevoegde plan van aanpak voor dit lobbytraject; 

4. De wijk te informeren over dit besluit en het vervolg middels een gesprek tijdens een 

buurtbijeenkomst, gefaciliteerd door het buurtplatform; 

5. De raad te informeren over dit besluit en het vervolg middels een thema-uur. 

 

06 Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek handhaving Burg. van Hasseltlaan 2 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 10 januari 2019 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhaving van het gebruik van het 

perceel Burg. van Hasseltlaan 2 in Naarden; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. Conform het advies het bestreden besluit van 17 september 2018 in stand te laten onder aanvulling 

van de motivering. 

 

07 Waar is de 'Blijverslening' gebleven? 

B&W besluiten: 

De beantwoording op de schriftelijke raadsvragen door de ChristenUnie over de Blijverslening vast te 

stellen.  

 

 


