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Zaaknummer 346666 

1. Onderzoek potentie geothermie 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de eerste resultaten van het onderzoek naar de potentie van 

geothermie; 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 344891 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GroenLinks - Betaalmogelijkheden 

parkeermeters centrum Bussum 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GroenLinks over de betaalmogelijkheden 

parkeermeters in het centrum van Bussum te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 343731 

3. Raadsinformatiebrief Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2021-2022 

B&W besluiten de raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling en het 

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2021-2022. 

 

 

Zaaknummer 363172 

4. Beslissing op bezwaar ingediend namens bezwaarden tegen plaatsen van een hijskraan 

en twee containers. 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 12 december 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 1 juni 2022 tot het 

verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een hijskraan en twee containers in 

verband met werkzaamheden ter hoogte van Cattenhagestraat 34 te Naarden; 

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

3. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 10 januari 2023 
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Zaaknummer 351649 

5. Schriftelijke raadsvragen HvBNM - Huisvesting arbeidsmigranten 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van HvBNM over huisvesting arbeidsmigranten te 

beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 384517 

6. Beantwoording schriftelijke Raadsvragen van PLEK over de Brief van winkeliers aan de 

Burgemeester Visserlaan in Naarden gericht aan het college over ongenoegen over 

planning en communicatie m.b.t. wegafzetting en wegwerkzaamheden 

B&W besluiten, de schriftelijke raadsvragen van de fractie PLEK over de Brief van winkeliers 

aan de Burgemeester Visserlaan in Naarden te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 380891 

7. Functioneren stichting Gooise Meren Marketing 

B&W besluiten: 

1. Om per brief de op 16 december 2022 de tussen de wethouder Economie en stichting 

Gooise Meren Marketing gemaakte afspraken te bekrachtigen; 

2. Om tijdelijk vanuit de gemeente mee te sturen binnen de stichting Gooise Meren 

Marketing; 

3. De raad middels een raadsmededeling te informeren over het functioneren van de 

stichting Gooise Meren Marketing. 

 

 

Zaaknummer 285634 

8. Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan "Stedelijk gebied - Van Limburg Stirumlaan 

105" en de ontwerp omgevingsvergunning 

B&W besluiten: 

1. Het ontwerp bestemmingsplan “Van Limburg Stirumlaan 105” en de ontwerp 

omgevingsvergunning ter inzage te leggen, conform de procedure ex afdeling 3.6, artikel 

3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

2. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig is;  

3. Een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan en de ontwerpvergunning te versturen aan de raad. 
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Zaaknummer 358716 

9. Toepassen hardheidsclausule Beleidsregels GHP op kenteken 

B&W besluiten: 

1. Af te wijken van artikel 2 lid 1 onder e Beleidsregels voor GHP op kenteken in Gemeente 

Gooise Meren op grond van artikel 11 Beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken in gemeente Gooise Meren (hardheidsclausule); 

2. In te trekken weigering aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 

openbare ruimte Graaf Willem de Oudelaan 135 Naarden op grond van beslispunt 1; 

3. In te stemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit Realiseren 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de openbare ruimte Graaf Willem de 

Oudelaan 135 te Naarden. 

 

 

Zaaknummer 343971 

10. Besluit centrale stemopneming en benoeming Gemeentelijk Stembureau 

B&W besluiten: 

1. Sporthal “De Zandzee, Struikheiweg 14, Bussum aan te wijzen als locatie voor de 

centrale stemopneming (CSO) op donderdag 16 maart 2023 (verkiezing Provinciale 

Staten/ Waterschap); 

2. De CSO op donderdag 16 maart 2023 om 9.30 uur te laten beginnen; 

3. De volgende personen als leden van het gemeentelijk stembureau (GSB) voor de 

verkiezingen van Provinciale Staten, het Waterschap en het Europees Parlement in 

2023 te benoemen: 

a.  (Voorzitter) 

b. (plaatsvervangend voorzitter) 

c.  (lid)  

d. (lid) 

e.  (lid) 

f.  (lid) 

g.  (lid) 

h.  (lid) 

4. De manager Burgerzaken en Frontoffice het mandaat geven om leden en 

ondersteuners van het GSB te benoemen. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Pagina 4 van 4 
 
 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

Zaaknummer 371352 

11. BW Energiesysteem Forteiland Pampus 

B&W besluiten tot het vastleggen van een positieve grondhouding voor het totaalplan van 

Forteiland Pampus te Muiden, waarbij afzonderlijke ingrepen via diverse planologische 

procedures een directe relatie met elkaar hebben. 

 


