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Datum 24-05-2022 

 

 

Zaaknummer 88001 

1. Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gemeente Gooise 

Meren 2022 

Het vaststellen van de regeling 'Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken gemeente Gooise Meren 2022'. 

 

 

Zaaknummer 90719 

2. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Maak de Vaartweg Bussum veilig 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de VVD over Maak de Vaartweg 

Bussum veilig te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 114216 

3. Ontwerpbestemmingsplan Schootsvelden Muiden Zuidoost ter inzage 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden 

Zuidoost’; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’ gedurende 6 

weken ter inzage te leggen; 

3. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig 

is; 

4. Een raadsmededeling over de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’ te versturen naar 

de raad. 

 

 

Zaaknummer 104354 

4. Vaststelling m.e.r. besluit ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied 

Huizerstraatweg 113b, Naarden’ 

B&W besluiten vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘1e herziening 

bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden’ geen 

milieueffectrapportage moet worden gemaakt. 
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Zaaknummer 100730 

5. Bestuursovereenkomst Groene Hart 

B&W besluiten de ‘Bestuursovereenkomst Groene Hart’ aan te gaan.  

 

De burgemeester besluit om wethouder Boudewijnse te machtigen om de 

overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. 

  

 

Zaaknummer 97813 

6. Besluit op bezwaar oplaadpaal Meerkoet 1 - Muiderberg 

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 26 januari 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen 

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

  

 

Zaaknummer 108105 

7. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 

Vast te stellen dat op basis van opgaven van de neveninkomsten over het jaar 

2021, geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats te vinden. 

 

 

 Zaaknummer 88140 

8. Deelname gemeente Gooise Meren in twee landelijke projecten rond de 

historische jaren 1572 en 1672 

B&W besluiten via bijgaande raadsmededeling de raad te informeren over de 

deelname van de gemeente aan twee landelijke projecten rond de historische 

jaren 1572 en 1672/1673 

  

 

Zaaknummer 115301 

9. Bus frequentie Muiden/De Krijgsman 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de VVD over de bus frequentie 

Muiden/De Krijgsman te beantwoorden zoals bijgesloten. 
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Zaaknummer 116232 

10. Opdracht aan Versa Welzijn inzake Oekraïners 

B&W besluiten: 

1. Opdracht aan Versa Welzijn te verlenen om: 

a. Een tijdelijke locatiemanager voor de gemeentelijke opvanglocatie NH 

Hotel aan te stellen voor de periode 26 april tot 1 juni 2022; 

b. Coördinatoren (welzijns)activiteiten aan te stellen in de lokale 

gemeentelijke opvanglocaties (GOO) in de periode april t/m 31 december 

2022; 

c. Collectieve (welzijns)activiteiten voor gevluchte Oekraïners binnen en 

buiten de GOO's te organiseren, in samenwerking met andere 

maatschappelijke partners en inzet van vrijwilligers; 

d. Inzet en begeleiding van vrijwilligers bij de collectieve 

(welzijns)activiteiten; 

e. Inzet van extra sociaal werkers. 

2. Hiervoor het bedrag van maximaal € 247.835,- totaal in 2022 aan Versa Welzijn 

beschikbaar te stellen. 

 

 


