
 
 

 

Zaaknummer  2317819 

1. Raadsmededeling perspectiefnota 2022 & voorbereiding op de nieuwe raadsperiode 

B&W besluiten de Raadsmededeling perspectiefnota 2022 & voorbereiding op de nieuwe 

raadsperiode versturen naar de Raad.  

 

 

Zaaknummer 2322312 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Groenstructuurplan 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

GDP over Groenstructuurplan. 

 

 

Zaaknummer 2322407 

3. Beantwoording schriftelijke vragen GDP/ Verkoop nieuwbouw bij opbod 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het 

Goois Democratisch Platform inzake Verkoop nieuwbouw bij opbod. 

 

 

Zaaknummer 2322569 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart van BNM over de reactie van de Regio 

Gooi en Vechtstreek op de zienswijze van de Raad van Gooise Meren op de begroting 

van de Regio 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 

Hart van BNM over de reactie van de Regio Gooi en Vechtstreek op de zienswijze van de 

Raad van Gooise Meren op de begroting van de Regio. 

 

 

Zaaknummer 2321031 

5. Geluidsaneringplan spoor Naarden Bussum fase 2 

B&W besluiten: 

1. Het rapport van adviesbureau Sweco "Sanering railverkeerslawaai Bussum" d.d. 29 

september 2021 vast te stellen;  

2. In te stemmen met de in opdracht van ProRail vervaardigde schetsontwerpen inzake 

de locatie, hoogte en vormgeving van de te realiseren schermen; 

3. Het concept saneringsprogramma inclusief het rapport van Sweco ter visie te leggen 

gedurende de komende 6 weken; 

4. De belanghebbenden gedurende de ter visie ligging periode te informeren middels 

een ( inloop-) informatiebijeenkomst over het saneringsprogramma, het rapport en de 

voorgestelde maatregelen. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 12 oktober 2021 

 



 

Zaaknummer 2323505 

6. Septembercirculaire 2021 

B&W besluiten in te stemmen met de Raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 2323803 

7. Hoger beroep Givaudan 

B&W besluiten in te stemmen met de aanvulling van de hoger beroepsgronden tegen de 

uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 2 augustus 2021, met zaaknummers HAA 

19 / 5040, HAA 19 5041 & HAA 19 / 5042. 

 

 

Zaaknummer 2315238 

8. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning splitsing Landstraat 52B 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer F.A. Snijders Blok 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende 

vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 


