
 
 

 

Zaaknummer  2239074 

1. Implementatie Omgevingswet - Notitie reikwijdte en detailniveau 

B&W besluiten: 

1. De Notitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) voor het plan-milieueffectrapport 

(planMER) van de Omgevingsvisie Gooise Meren vast te stellen.  

2. Het voornemen om genoemde notitie in de periode van 19 augustus t/m 29 september 

2021 ter inzage te leggen middels de bijgaande kennisgeving. 

3. In te stemmen met de mededeling aan de gemeenteraad over de Notitie reikwijdte en 

detailniveau en de kennisgeving. 

 

 

Zaaknummer 2276109 

2.  Nienhuis Ruijskade 26 B te Muiderberg 

B&W besluiten het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (commissie) 

niet over te nemen en: 

1. vanuit een bredere belangenafweging af te wijken van het advies van de commissie;  

2. Het besluit op de aanvraag omgevingsvergunning te nemen. 

3. De raad te informeren met een raadsmededeling; 

4. Een persbericht op te stellen over de werkzaamheden 

 

 

Zaaknummer 2261040 

3. Herontwikkeling Verlosserkerk (Bussum) 

B&W besluiten: 

1. Het concept ambitiedocument voor de herontwikkeling van de Verlosserkerk aan de 

Lorentzweg te Bussum vrij te geven voor inspraak en voor een periode van 4 weken ter 

inzage te leggen op grond van de inspraakverordening;  

2. Een raadsmededeling over het collegebesluit aan de raad te sturen. 

3. Een persbericht vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 2273738 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van Goois Democratisch Platform over Woontoren 

Driftweg Naarden (vervolgvragen) 

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

Democratisch Platform over Woontoren Driftweg Naarden (vervolgvragen) . 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 24 augustus 2021 

 



Zaaknummer 2279584 

5. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP Jelmer Kruyt over Jan ter Gouwweg – 

opbrengsten en kosten (vervolgvragen) 

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

Jelmer Kruyt over Jan ter Gouwweg – opbrengsten en kosten (vervolgvragen). 

 

 

Zaaknummer 2271772 

6. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over het groenstructuurplan deel 3 

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

over het groenstructuurplan deel 3. 

 

 

Zaaknummer 2246562 

7. Onderhuurkomst MFC Keverdijk 

B&W besluiten in te stemmen met de (onder)huurovereenkomst voor het MFC Keverdijk in 

Naarden; 

De burgemeester besluit Wethouder N. Schimmel te machtigen om de 

(onder)huurovereenkomst van het MFC Keverdijk in Naarden te ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 2255789 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over de lastenverhoging via de 

afvalstoffenheffing 

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

over de lastenverhoging via de afvalstoffenheffing. 

 

 

Zaaknummer 2285076 

9. Beantwoording schriftelijke vragen inzake beheerplannen van Hart voor BNM 

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

beheerplannen van Hart voor BNM. 

 

 

Zaaknummer 2277649 

10. Beantwoording schriftelijke vragen van Goois Democratisch Platform over 

Politiedatabase “Camera in beeld” 

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

Democratisch Platform over Politiedatabase “Camera in beeld”. 

 

 

 

 



Zaaknummer 2269846 

11. Vaststelling subsidie SKBNM tweede helft 2020 

B&W besluiten: 

1. De verleende subsidie aan SKBNM voor de periode van 1 augustus 2020 tot 31 december 

2020 vast te stellen op € 149.750,10. Dit is hoger dan het toegekende voorschot van € 

136.661,10. 

2. Kennis te nemen van de beoordelingsverklaring van de accountant van SKBNM voor de 

subsidies van de eerste helft van 2020. 

 

 

Zaaknummer 2289245 

12. Bredius - Toevoegen SPUK aan budget sporthal 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de geactualiseerde bouwkosten voor de realisatie van de sporthal en 

de extra kosten te dekken vanuit de SPUK-bijdrage.,  

2. Dit te verwerken in het 2 e voortgangsverslag 2021 maar vooruitlopend hierop akkoord te 

gaan met het verstrekken van de opdracht voor de realisatie van de sporthal.  

 

De burgemeester besluit Wethouder Eijbersen te machtigen voor het ondertekenen van de 

uitvoeringsopdracht voor de bouw van de sporthal. 

 

 

Zaaknummer 2290948 

13. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart voor BNM over Tekort Vervoer BV 

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

voor BNM over Tekort Vervoer BV. 

 

 

Zaaknummer 2278630 

14. Beslissing op bezwaar Stichting deMess tegen afwijzing handhavingsverzoek Pharos 

Advocaten 

B&W besluiten: 

1. De bezwaren van Stichting deMess van 29 april 2021 niet ontvankelijk te verklaren omdat 

er geen sprake is van een procesbelang voor deMess bij het besluit van 11 november 2020; 

2. Het initiatief voor het inzetten van een onafhankelijke mediator te laten bij deMess en de 

verzoeker om handhaving en hier geen rol voor de gemeente te zien. 

 

 

Zaaknummer 2291488 

15. Beantwoording technische vervolgvragen van Hart voor BNM over Beheerplannen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de technische vervolgvragen van 

Hart voor BNM over Beheerplannen. 

 


