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Zaaknummer 115765 

1. Fusie archiefdiensten het archief Gooise Meren en Huizen en het streekarchief Gooi en 
Vechtstreek 
B&W besluiten: 
1. De opdracht aan de ambtelijke organisatie van Gooise Meren en Hilversum te verstrekken 

om zorg te dragen voor het voorbereiden van de besluitvorming over de fusie tussen het 
archief Gooise Meren en Huizen en het streekarchief Gooi en Vechtstreek;  

2. De Raad middels een raadsmededeling kennis te laten nemen van de voorgenomen 
stappen om te komen tot één archiefdienst in de Gooi en Vechtstreek. 

  
  

Zaaknummer 119692 
2. Kaderconvenant Bestuurlijk Interventie Team G&V 

B&W besluiten het kaderconvenant tussen de deelnemende gemeenten en de politie van 
district Gooi en Vechtstreek ten behoeve van de samenwerking binnen het Bestuurlijk 
Interventieteam Gooi- en Vechtstreek af te sluiten. 

  
  

Zaaknummer 122068 
3. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Amsterdamsestraatweg 63-65-65a-67 te 

Naarden 
B&W besluiten de raad voor te stellen: 
1. Overeenkomstig artikel 2.1 lid c en artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) juncto artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht te verklaren dat er geen bedenkingen zijn tegen het afwijken van het 
bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan buitengebied’, zoals is vastgesteld op 
10 september 2008, voor de aangevraagde omgevingsvergunningen voor het perceel 
Amsterdamsestraatweg 63, 65, en 65a te Naarden; 

2. Overeenkomstig artikel 2.1 lid c en artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) juncto artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht te verklaren dat er geen bedenkingen zijn tegen het afwijken van het 
bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan buitengebied’, zoals is vastgesteld op 
10 september 2008, voor de aangevraagde omgevingsvergunningen voor het perceel 
Amsterdamsestraatweg 67 te Naarden; 

3. De verklaring van geen bedenkingen aan te merken als de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen, wanneer er, naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp van 
de verklaring en de bijbehorende stukken, geen zienswijzen worden ingediend; 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
  

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 31 mei 2022 
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Zaaknummer 110514 
4. Intrekken besluit tot verruiming Openstellen Supermarkten op zon- en feestdagen 

B&W besluiten het besluit inzake de mogelijkheid om de winkeltijden op zon- en feestdagen 
te verruimen waardoor supermarkten op zon- en feestdagen open mogen zijn van 09.00 uur 
tot 20.00 uur per 1 juni 2022 in te trekken. 

 


