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01 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang obv Sociaal Medische Indicatie 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal 

Medische Indicatie, met als ingangsdatum 1 augustus 2020. 

2. In te stemmen met het laten vervallen van artikel 34 lid 2 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 

Gooise Meren 2019, per datum dat de nieuwe Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 

op basis van Sociaal Medische Indicatie ingaat. 

02 Uitbreiding terrassen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen over uitbreiding van 

terrassen. 

03 Samenwerkingsovereenkomst Vrienden van het Spiegel 

B&W besluiten: 

1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de vereniging Vrienden van het Spiegel voor de 

periode van vijf jaar na ondertekening; 

2. Wijkwethouder Schimmel te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst namens het college 

te ondertekenen. 

04 Regeling voorschoolse educatie en peuteropvang 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie Gooise Meren, met als 

ingangsdatum 1 augustus 2020; 

2. In te stemmen met het maximaal te vergoeden uurtarief peuteropvang in 2020: € 8,17 en in 2021: € 

8,46; 

3. In te stemmen met een forfaitaire bijdrage in 2020 en 2021 van € 3,00 per uur voor voorschoolse 

educatie; 

4. In te stemmen met het laten vervallen van artikel 35: Peuteropvang van de Beleidsregel bijzondere 

bijstand Gooise Meren 2020, per datum dat de Regeling voorschoolse educatie en peuteropvang 

ingaat. 

05 Evaluatie jongerenconsulent 

B&W besluiten: 

1. De Raad te informeren over het eerste jaar evaluatie van de jongerenconsulent Team 

Maatschappelijke Zorg; 

2. De Raad te informeren over de resultaten bereikt door de jongerenconsulent. 

06 Vaststelling wijzigingsplan Oud Huizerweg 12 te Naarden 

B&W besluiten  

1. Het wijzigingsplan “Oud Huizerweg 12” van het bestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan 

Buitengebied” met planidentificatie NL.IMRO.1942.wpOudHuizerweg12-va01 vast te stellen; 

2. voor het wijzigingsplan “Oud Huizerweg 12” geen exploitatieplan vast te stellen. 
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07 Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek Externe inhuur 
B&W besluiten: 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Gooise Meren met de antwoordbrief te informeren over de 

bestuurlijke reactie op het Rekenkameronderzoek Externe inhuur. 

08 Locatievoorstel plaatsing afvalcontainers Bussum-Zuid 
B&W besluiten: 

1 In te stemmen met de aangedragen locaties voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in 

Bussum Zuid; 

2 In te stemmen met de gemaakte afwegingen en consequenties voor de openbare ruimte zoals 

omschreven in de bijgevoegde nota VANG-HHA. 

09 Verlening omgevingsvergunning Dirk Tersteeglaan 13 
B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. de ingediende bezwaren door bezwaarde niet ontvankelijk verklaren; 

2. met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder het advies van de Commissie met 

het besluit op bezwaar mee te zenden. 

10 Vervolg maatregelenpakket en vervolgproces i.v.m. corona-crisis 

B&W besluiten: 
1. Het aanvullende maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties ivm corona-crisis, zoals 

vastgesteld door het college op 14 april jl. te verlengen tot 1 oktober 2020 met uitzondering van de 

reclamebelasting;  

2. De toerismebelasting achteraf zal worden vastgesteld op basis van de werkelijke aantallen; 3. Een 

afwegingskader op te stellen voor het verstrekken van (aanvullende) financiële steun aan diverse 

noodlijdende instellingen in onze gemeente;  

3. In principe akkoord te gaan met cofinanciering door de gemeente voor zover de aanvraag van een 

steunpakket bij het Rijk of de provincies betreft. En voorzover dit past binnen het nog op te stellen 

afwegingskader. En indien hieraan voldaan dient te worden door de gemeente gedurende het 

komend reces het afdelingshoofd financiën te mandateren om, in afstemming met de 

portefeuillehouder financiën, te besluiten.   

4. Vooruitlopend op het nog vast te stellen afwegingskader in te stemmen met de cofinanciering van 

het Filmhuis.  

11 ICT Benchmark gemeenten 2019 

B&W besluiten de raad met de raadsmededeling te informeren over de resultaten van de ICT Benchmark 

gemeenten 2019. 

12 Afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 22 januari 2020 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan de gemachtigde van bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit 

het advies en de daarbij behorende bijlages mee te zenden; 

5. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 
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13 Actualiseren mandaatlijst college en mandaatlijst burgemeester 2020 

B&W besluiten: 

1. Het college en de burgemeester trekken de op 12 maart 2019 vastgestelde mandaatlijsten in. 

2. Het college mandateert per 1 januari 2020 de bevoegdheden in de "mandaatlijst bevoegdheden 

college van burgemeester en wethouders" aan de in de lijst genoemde functionarissen; 

3. De burgemeester mandateert per 1 januari 2020 de bevoegdheden in de "mandaatlijst 

bevoegdheden burgemeester" aan de in de lijst genoemde functionarissen; 

4. Het college en de burgemeester staan toe dat de bevoegdheden door de afdelingshoofden kunnen 

worden ondergemandateerd. 

14 Handhaving tijdelijke verordening laad- en lostijden AH Koekoeklaan Bussum 

B&W besluiten in te stemmen met raadsvragen. 

15 Urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule urgentie toe te kennen voor een 2-kamerwoning in 

Muiden; 

2. Wethouder Schimmel te mandateren om het besluit aan Ymere en belanghebbende schriftelijk 

mede te delen. 

16 VKB plaatsen oplaadpaal Meerstraat 36 – Naarden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door mevrouw B.A. T. en de heer 

R.H. S. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 29 januari 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

zenden. 

17 Corona update 7 

B&W besluiten de raad met de raadsmededeling te informeren over de coronacrisis en de inzet van het 

college.  

18 Besluit 10 juli 2020: 

Schootsveld Naarden - asbestsanering 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de voorgestelde procedure tot verwijdering van de asbest op het perceel D3398 

aan de Godelindeweg te Naarden (hierna schootsveld); 

2. Akkoord te gaan met het inzetten van € 25.000 en dit te verantwoorden in het tweede 

voortgangsverslag, inclusief de dekking; 

3. De raadsmededeling te verzenden naar de raad. 

 

 


