
 
Zaaknummer 67302 

1. Ontwerp omgevingsvisie Gooise Meren en PlanMer 

B&W besluiten:  

1. De ontwerp Omgevingsvisie ‘Vanuit een historisch verleden werken aan een 

gezonde toekomst’ ter visie te leggen; 

2. De bijbehorende PlanMER ter visie te leggen; 

3. De raad te informeren over de ter visielegging van ontwerp Omgevingsvisie en 

het PlanMER. 

  

 

Zaaknummer 79696 

2. Aanbesteding vergunningverlening Crailo 

1. De vergunningverlening Crailo aan te besteden bij een extern gespecialiseerd 

bureau; 

2. De GEM Crailo BV te vragen - voor de drie gemeenten Gooise Meren, 

Hilversum en Laren – de aanbesteding ten behoeve van de gezamenlijke 

inkoop van de dienstverlening omgevingsvergunningen (toetsing en 

afhandeling) voor het integrale project Crailo voor te bereiden en de 

coördinatie namens de drie gemeenten te verzorgen. 

 

  

Zaaknummer 85174 

3. Vaststellen beleidsregels eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 

B&W besluiten: 

1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag Gooise Meren 2022 vast te stellen; 

2. De raad te informeren over de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 

met de raadsmededeling bij dit voorstel; 

3. De financiële effecten te verwerken in het tweede voortgangsverslag 2022. 

  

 

Zaaknummer 84383 

4. Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek 14 april 2022 

B&W besluiten  het advies voor het overleg van 14 april 2022 van het Algemeen 

Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 53575 

5. Vaststellen onderwerpen Hotspotmonitor 2020 

B&W besluiten de Hotspotlijst van 2020 voor Gemeente Gooise Meren vast te 

stellen. 

 

   

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 12 april 2022 
 

 



Zaaknummer 83834 

6. Besluit op bezwaar verlenen van de omgevingsvergunning voor het herinrichten van 

de westzijde stationsgebied Naarden Bussum (provinciaal monument) op het perceel 

Stationsweg 3 te Bussum 

B&W besluiten: 

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

mevrouw G., ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 25 juni 2021 te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het 

bezwaar genomen besluit het advies en het verslag van de Commissie mee te zenden. 

  


