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Zaaknummer 159393 

1. Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 14 

juli 2022 

B&W besluiten het advies voor het overleg van 14 juli 2022 van het Algemeen Bestuur van de 

Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 160509 

2. Advies voor de portefeuillehouders-overleggen sociaal domein 14 en 15 juli 2022 

B&W besluiten het conceptadvies voor de portefeuillehouders-overleggen sociaal domein op 

14 en 15 juli 2022 vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 154177 

3. Besluit op bezwaar VKB oplaadpaal Laarderweg 64 - Bussum 

B&W besluiten:  

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

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 inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 154174 

4. Besluit op bezwaar VKB oplaadpaal Prinses Margriethof 102 - Naarden 

B&W besluiten:  

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

 ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 12 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 inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 12 juli 2022 
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Zaaknummer 158176 

5. Fort nms OVV NBO docs beheer manager Financiën van de gemeente Gooise 

Meren 

B&W besluiten de overzichten voor coördineren van procedures met betrekking tot

, Oud Valkeveen en NBO openbaar te maken.  

 

 

Zaaknummer 154172 

6. Besluit op bezwaar VKB oplaadpaal Prins Mauritslaan 16 - Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 12 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 inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 154168 

7. Besluit op bezwaar VKB oplaadpaal Albertine Agneslaan 21 - Naarden 

B&W besluiten: 

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

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 19 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 inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 148504 

8. Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek om handhaving inzake Pr. Beatrixhof 1 

Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 21 juni 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek om handhaving 

van bedrijfsmatige (garage)activiteiten op het perceel Prinses Beatrixhof 1 in Naarden; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
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3. Het bestreden besluit van 1 november 2021 (afwijzing verzoek om handhaving) 

ongewijzigd in stand te laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

 

Zaaknummer 148172 

9. Besluit op bezwaar buiten behandeling stellen aanvraag voor het slopen van aan schuur 

en het legaliseren vier woonunits op het perceel perceel Muidertrekvaart 10 WNSP te 

Muiden. 

B&W besluiten: 

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

2. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te sturen. 


