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01 Van Afval Naar Grondstof 

B&W besluiten:  

De raad te informeren over het Van Afval Naar Grondstofprogramma met een raadsmededeling. 

 

02 Beantwoording raadsvragen artikel 33 van de VVD over de fietsenstallingen bij het station 

B&W besluiten de vragen van de VVD inzake de fietsenstallingen bij de stations te beantwoorden.  

 

03 Beantwoording vervolg raadsvragen VVD-fractie Het Spiegel 

B&W besluiten:  

De (vervolg)raadsvragen (aflevering 3) over de filmsets in het Spiegel te Bussum te beantwoorden door 

middel van een raadsmededeling. 

 

04 Antwoord schriftelijke vragen PvdA art. 33 'In Between Places' 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen art. 33 van de Pvda inzake 'In Between 

Places'. 

 

05 Evaluatie wijkwethouderschap 

B&W besluiten: 

1. De  rapportage ‘Evaluatie Wijkwethouderschap Gooise Meren’ mee te geven aan de 

onderhandelaars met betrekking tot het vormen van een nieuwe coalitie; 

2. De raad met de raadsmededeling te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de 

evaluatie van het wijkwethouderschap. 

 

06 Bezwaar omgevingsvergunning Parklaan 33 Bussum 

B&W besluiten:  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 15 februari 2018 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer W. 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. 

 

07 Ondertekenen voorstel aanpak waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en Randmeren 

B&W besluiten: 

1. Het regionaal voorstel aanpak waterplantenoverlast Markermeer, IJmeer en te ondertekenen; 

2. Via het eerste voortgangsverslag de raad te vragen, voor 4 jaar een bedrag van €10.000 beschikbaar 

te stellen voor het maaien van waterplanten in het IJmeer; 

3. Via het eerste voortgangsverslag de raad te vragen, voor 4 jaar een bedrag van €7.500 beschikbaar 
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te stellen voor het maaien van waterplanten in de Randmeren; 

4. Bij de provincie een vergunning aan te vragen voor het maaien van waterplanten in het IJmeer voor 

een te maaien areaal van 100 ha. 

 

08 Gooise Meren aanmelden als één van de koplopers VN-Verdrag Handicap 

B&W besluiten: 

Gooise Meren aan te melden als één van de 25 Koplopers VN-Verdrag Handicap bij de VNG. 

 

09 Overdrachtsdossier 

1. Het overdrachtsdossier met financieel beeld 2018-2022 vast te stellen;  

2. Het financieel beeld 2018-2022 als alternatief aan de gemeenteraad aan te bieden voor de 

Perspectiefnota 2019; 

3. De stand van zaken van het College Uitvoeringsprogramma 2016-2018 en het eindverslag 'Goed op 

weg' vast te stellen; 

4. Met de raadsmededeling aan de gemeenteraad aan te bieden: 

a. Het overdrachtsdossier; 

b. Het financiële beeld 2018-2022; 

c. Het projectenboek; 

d. De stand van zaken van het College Uitvoeringsprogramma 2016-2018; 

e. Het eindverslag ‘Goed op weg’. 

 

10 Expositie door derden in gemeentehuis 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de mogelijkheid om in het gemeentehuis exposities te houden; 

2. In te stemmen met de voorwaarden voor het houden exposities in het gemeentehuis; 

3. In te stemmen met de gebruikersovereenkomst en bijbehorende plattegrond. 

 

11 Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. De “Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Gooise Meren” vast te stellen; 

2. Het  te gebruiken Bibob-vragenformulier vast te stellen. 

 

12 Verzoek aan Rijkswaterstaat om mee te werken aan een effectieve oplossing geluidprobleem 

Naarderbos 

B&W besluiten: 

1. Een effectieve oplossing van het geluidprobleem bij het Naarderbos te verkennen en hiervoor in 

gesprek te gaan met bewonersvereniging Naarderbos; 

2. Aanwezigheid van Rijkswaterstaat bij deze verkenning te wensen vanuit het lopende 

Meerjarenprogramma geluidsanering; 

Rijkswaterstaat per brief te verzoeken om aan deze verkenning medewerking te verlenen. 
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13 Informatiebrief landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten de raadmededeling aan de raad aanbieden. 

 

14 Antwoord op schriftelijke vragen PvdA m.b.t.. geluidsoverlast J.P. Thijssepark, art. 33 RvO. 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de antwoorden op de vragen art. 33 RvO van de PvdA over geluidoverlast J.P. 

Thijssepark. 

 

15 Onderzoek naar mogelijkheden regelluwe zones in Gooise Meren 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de resultaten en conclusies van het onderzoek naar de mogelijkheid regelluwe 

zones in Gooise Meren, dat door de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) is uitgevoerd; 

2. Daarmee op dit moment niet verder in te zetten op het instellen van regelluwe zones; 

3. In te stemmen met de raadsmededeling over dit onderwerp. 

 

16 Resultaat handhavingsprocedure Baai van Ballast 

B&W besluiten: 

De raadsmededeling over de afloop van de handhavingsprocedure rond de Baai van Ballast vast te 

stellen en die door te zenden aan de gemeenteraad. 

 

 


