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Zaaknummer 276443 

1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie over het onderwerp Statushouders die 

hun baan opzeggen 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de VVD over het onderwerp Statushouders die 

hun baan opzeggen te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 265358 

2. Toezicht jeugdbescherming en jeugdreclassering 

B&W besluiten de raad te informeren over de stand van zaken van het toezicht op de 

jeugdbescherming en de jeugdreclassering conform bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 54246 

3. Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan BORgronden 

B&W besluiten: 

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

2. De nota van beantwoording vooroverleg vast te stellen; 

3. Het ontwerpbestemmingsplan BOR-gronden voor kennisgeving aan te nemen; 

4. De procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp 

bestemmingsplan BOR-gronden gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

5. Het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden Wet geluidhinder BOR-gronden’ en dit 

ontwerpbesluit tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te 

leggen; 

6. Het concept-beeldkwaliteitplan tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan terinzage te 

leggen ten behoeve van inspraak; 

7. De raad te informeren over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het 

concept-beeldkwaliteitplan BOR-gronden met de raadsmededeling bijgevoegd bij dit 

voorstel. 

 

 

Zaaknummer 235062 

4. Nader informeren van de raad over de vervolgstappen voor het warmtenet Muiderberg 

B&W besluiten de raad nader te informeren over de vervolgstappen inzake het warmtenet 

Muiderberg middels bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 1 november 2022 
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Zaaknummer 252554 

5. Aanpassen planning groot onderhoud Muiderberg 

B&W besluiten de planning van de projecten groot onderhoud in Muiderberg aan te passen, 

zodat gelijktijdig uitvoeren met de aanleg van het warmtenet mogelijk blijft. 

 

 

Zaaknummer 277996 

6. Vuurwerkvrije zones (VVZ) en vrijwillige vuurwerkvrije straten 

B&W besluiten: 

1. Een vuurwerkvrije zone (VVZ) voor winkelcentrum Keverdijk in Naarden tijdens de 

jaarwisseling 2022-2023 aan te wijzen; 

2. Een vuurwerkvrije zone (VVZ) voor de vier locaties waar dieren in het openbaar 

woongebied verblijven, te weten de onder punt 3 genoemde hertenkampen en 

kinderboerderijen in Gooise Meren, tijdens de jaarwisseling 2022-2023 aan te wijzen; 

3. Bewoners binnen Gooise Meren ook de mogelijkheid te geven tot het instellen van 

vrijwillige vuurwerkvrije straten; 

4. De raad te informeren over de vuurwerkvrije zone en de vrijwillige vuurwerkvrije straten. 

 

 

Zaaknummer 268996 

7. Aanvraag tegemoetkoming planschade van de Lange Gangh 10 Muiden 

B&W besluiten: 

1. De aanvraag tot tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de woning aan de 

Lange Gangh 10 te Muiden, ingediend door  , verbonden aan 

Achmea Rechtsbijstand, namens 

, ontvankelijk te verklaren; 

2. Deze aanvraag tot tegemoetkoming in planschade onder 1 genoemd af te wijzen conform 

het uitgebrachte advies; 

3. De aanvragers te informeren over deze beslissing conform bijgevoegde conceptbrief. 

 

 

Zaaknummer 276244 

8. Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2022 Regio G&V 

B&W besluiten het controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2022 ten behoeve 

van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 
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Zaaknummer 249943 

9. Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel 

van de woning, het intern constructief wijzigen en het wijzigen van het gebruik ten 

behoeve van wonen op het perceel Laarderweg 27-31 te Bussum. 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie; 

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

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren, onder 

aanvulling van de motivering;  

4. Het bestreden besluit van 23 december 2021 in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering;  

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

 

 

Zaaknummer 238824 

10. Samenwerkingsovereenkomst ISARIZ Impulsregeling Klimaatadaptatie 

B&W besluiten samenwerking in het kader van de Impulsregeling Klimaatadaptatie Werkregio 

Amstel, Gooi en Vecht aan te gaan met deelnemende partijen op basis van de hiervoor 

opgestelde samenwerkingsovereenkomst.  

 

Burgemeester besluit de wethouder met portefeuilles Natuur en Milieu en Openbare ruimte, 

te mandateren om namens het college de samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling 

Klimaatadaptatie Werkregio Amstel, Gooi en Vecht te ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 257962 

11. Beslissing op bezwaar ingediend namens Food Management B.V 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 19 juli 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 4 oktober 2021 

waarin aan bezwaarde een last onder bestuursdwang is opgelegd; 

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

3. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren gegrond te verklaren, voor zover deze 

betrekking hebben op de proceskostenvergoeding en voor het overige ongegrond te 

verklaren. 

 


