
 

 

 

Zaaknummer 52470   

1. Vervolg evaluatierapport SOK 

De burgemeester stemt in met het besluit van het Algemeen Bestuur: 

1. De gezamenlijke veiligheidsdirectie van de beide veiligheidsregio’s de 

opdracht te geven de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport uit 

te werken en daarbij een communicatieplan voor in- en externe communicatie 

op te stellen; 

2. De bestuurlijke stuurgroep te vragen toe te zien op de uitvoering van de 

opdracht (zie punt 1) en hierover de gezamenlijke algemene besturen eens per 

half jaar te rapporteren over de voortgang; 

3. Het college te informeren over punt 1 en 2 tijdens de collegevergadering d.d. 9 

februari 2022. 

 

  

Zaaknummer 54887 

2. Bezwaarschrift na afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

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

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

3. Het bestreden besluit van 3 november 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te 

zenden. 

 

  

Zaaknummer 51729 

3. Nota publieke gezondheid 2022 

B&W besluiten: 

1. De Nota Publieke Gezondheid 2022 en het bijbehorende uitvoeringsplan 2022- 

2023 vast te stellen; 

2. De raad met de bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de inhoud 

van de Nota Publieke Gezondheid 2022. 

 

 

Zaaknummer 54282 

4. Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek 17 februari 2022 

B&W besluiten het advies voor het overleg van 17 februari2022 van het Algemeen 

Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 1 maart 2022 
 



Zaaknummer 54773 

5. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het tijdelijk realiseren 

van aanlegmogelijkheden voor pleziervaart aan de Vechtkade ter hoogte van 

de Spieringbrug op het perceel Herengracht 119 te Muiden 

B&W besluiten: 

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

Watersportvereniging Muiden ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 17 september 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking van het besluit op bezwaar aan bezwaarde en 

vergunninghouder, het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 

4 februari 2022 mee te sturen; 

5. In de brief aan bezwaarde bevestigen dat bezwaarde als plaatselijke 

watersportvereniging in de gelegenheid zal worden gesteld om te participeren 

in de ontwikkeling van het havengebied in Muiden. 

 

   

Zaaknummer 53215 

6. BOB 53215 Wob-besluit 2260658 23/07/21 - BOB 2299968 

B&W besluiten: 

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

mr. S.S. namens haar cliënten de heer M.R.K. en Naarderbos Ontwikkeling 

B.V. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 23 juli 2021 in stand te laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) 

mee te zenden. 

  

 

Zaaknummer 51493 

7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen HvBNM over inzameling oud papier 

door verenigingen 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van HvBNM over de inzameling van 

oud papier door verenigingen te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

  

Zaaknummer 51340 

8. Strategisch beleidsplan mantelzorgondersteuning Gooise Meren en Actieplan 

2022 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met bijgaand strategisch beleidsplan mantelzorg en bijhorend 

actieplan; 

2. In te stemmen met bijgaande Raadsmededeling. 



 

  

Zaaknummer 53428 

9. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2020 Stichting MEE 

B&W besluiten de verleende jaarlijkse subsidie 2020 aan Stichting MEE vast te 

stellen overeenkomstig de verleende subsidie van €107.000,-. 

 

 

Zaaknummer 56860 

10. Besluit op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van een 

kastanjeboom in de zijtuin van het perceel Albrechtlaan 14 C te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ingediend door de heer B. M. kennelijk niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met de bekendmaking van het besluit op bezwaar aan bezwaarde en 

vergunninghouder, het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 

14 februari 2022 mee te sturen. 

  

 

Zaaknummer 56476 

11. Vertegenwoordiging van wethouder Schimmel in het Dagelijks Bestuur (DB) 

van de OFGV 

B&W besluiten de bijgevoegde raadsmededeling over vertegenwoordiging van 

wethouder Schimmel in het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV aan te bieden 

aan de gemeenteraad. 

 

  

Zaaknummer 60753 

12. Uittredingsovereenkomst GNR Noord-Holland en Gooise gemeenten 

B&W besluiten de definitieve uittredingsovereenkomsten GNR met Amsterdam 

en de provincie Noord-Holland te onderschrijven, inclusief de Gooise 

Natuuragenda. 

 

De burgemeester besluit de portefeuillehouder natuur/GNR te machtigen om de 

uittredingsovereenkomst Noord-Holland te ondertekenen. 

 

  

Zaaknummer 61071 

13. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein Milieu en 

duurzaamheid, Economie en Innovatie van 4 maart 2022 

B&W besluiten het advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 

Milieu en duurzaamheid, Economie en Innovatie van 4 maart 2022 vast te stellen. 

  

 



Zaaknummer 60510 

14. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein ( Ruimte en mobiliteit; Bouwen 

en wonen) van 3 maart 2022 

B&W besluiten het advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein (Ruimte en 

mobiliteit; Bouwen en wonen) van 3 maart 2022 vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 60395 

15. Verlengen overeenkomst Jeugdfonds sport en cultuur 2022 

B&W besluiten: 

1. De samenwerking met het Jeugdfonds sport en cultuur Noord Holland aan te gaan voor 

2022; 

2. Een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen uit het budget bijzondere bijstand;  

3. De burgemeester besluit wethouder Hendriks te mandateren voor de ondertekening van 

de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds sport en cultuur 2022; 

4. De raad te informeren over de verlenging van de samenwerking met het Jeugdfonds met 

de raadsmededeling bij dit voorstel. 

 

 

Zaaknummer 53147 

16. Advies inzake het bezwaarschrift van mevrouw mr. S.S. namens haar cliënten de heer 

M.R.K., Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. 

B&W besluiten: 

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

namens haar cliënten de heer M.R.K., Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos 

Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 29 juli 2021 in stand te laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies 

en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 44529 

17. Wijkagenda's Gooise Meren – wijkagenda’s Muiden en KTV 

B&W besluiten: 

1. De wijkagenda’s Muiden en Keverdijk Thijssepark Vierhoven (KTV) vast te stellen. 

2. De raad te informeren over de vaststelling van de wijkagenda’s met de raadsmededeling 

bij dit voorstel. 

 

 

  

 



Zaaknummer 63560 

18. Contract aardgas met Gazprom 

B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 

stand van zaken rond het aardgascontract met Gazprom. 

  

 

Zaaknummer 59823 

19. Uitbreiden vergunninghoudersparkeren Iepenlaan en Marconiweg 

B&W besluiten: 

1. Het gebied van vergunninghoudersparkeren in de vergunningsgebieden Bussum West en 

Bussum Oost vanaf 1 oktober 2022 uit te breiden met de volgende straten; 

 Schil Bussum West: 

Iepenlaan huisnummers 178 t/m 350 (even huisnummers) 

Iepenlaan huisnummers 67 t/m 149 (oneven huisnummers) 

Gooiberg huisnummers 56 t/m 90 (even huisnummers) 

Gooiberg huisnummers 25 t/m 37 (oneven huisnummers) 

Nieuwe Hilversumseweg huisnummers 76 t/m 84 (even huisnummers) 

Nieuwe Hilversumseweg huisnummer 59 

 Schil Bussum Oost: 

Marconiweg huisnummers 1 t/m 59 (oneven huisnummers) 

Dr. Frederik v. Eedenweg huisnummers 1 t/m 43 (oneven huisnummers) 

Antoni v. Leeuwenhoekweg huisnummers 1 t/m/ 49 (oneven huisnummers) 

Boerhaavelaan huisnummers 1 t/m 35 (oneven huisnummers) 

Boerhaavelaan huisnummers 2 t/m 50 (even huisnummers) 

Oosteinde huisnummers 1 t/m 41 (oneven huisnummers) 

Oosteinde huisnummer 2 (even huisnummers) 

Kruislaan huisnummers 21 t/m 29a (oneven huisnummers) 

Kruislaan huisnummers 18 t/m 32 (even huisnummers); 

2. In te stemmen met het in werking stellen van het verkeersbesluit per 2 maart 2022. 

 

 

 


