
 

 

 

Zaaknummer 46303 

1. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart voor BNM over OOO budget 

Energietransitie 

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

van Hart voor BNM over OOO budget Energietransitie. 

 

  

Zaaknummer 47776 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van CU over weigeren 

Omgevingsvergunning ALDI 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de Christenunie over het weigeren van 

een omgevingsvergunning voor de ALDI te beantwoorden. 

 

  

Zaaknummer 47653 

3. Ontwerpbestemmingsplan Weesperweg 3, Muiden 

B&W besluiten: 

1. Het ontwerpbestemmingsplan “Weesperweg 3, Muiden” vast te stellen;  

2. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig 

is; 

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

ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

4. De raad met bijgevoegde raadsmededeling betreffende de ter inzage legging 

van het ontwerpbestemmingsplan te informeren. 

 

  

Zaaknummer 48058 

4. Toepassing van een groenindex in de begroting 

B&W besluiten: 

1. De groenindex van Wageningen Universiteit in aangepaste vorm toe te passen 

in de begrotingscyclus;  

2. De groenindex na 3 jaar te evalueren;  

3. De raad te informeren over de toe te passen groenindex middels bijgesloten 

raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 48072 

5. Veiligheidsbeeld 2021 gemeente Gooise Meren. 

De burgemeester besluit de raad te informeren over het veiligheidsbeeld 2021 

gemeente Gooise Meren.  

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 25 januari 2022 

 



Zaaknummer 46454 

6. Verkeersbesluit oplaadpaal Roerdompstraat 2 - Naarden 

B&W besluiten: 

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

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 30 juni 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. 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 46426 

7. Verkeersbesluit oplaadpaal Nieuwe Englaan 2 - Bussum 

B&W besluiten: 

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

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 30 juni 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

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

  

 

Zaaknummer 46445 

8. Verkeersbesluit oplaadpaal Prinses Margrietplantsoen 90 - Bussum 

B&W besluiten: 

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

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

3. Het bestreden besluit van 30 juni 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies 

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

  

 

Zaaknummer 46369 

9. Verkeersbesluit oplaadpaal P.J. Lomanplein 2 - Bussum 

B&W besluiten: 

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

en mevrouw P., de heer en mevrouw H. en de heer en mevrouw L. ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 23 juni 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

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

 



 

Zaaknummer 46469 

10. Verkeersbesluit oplaadpaal Havenstraat 198 - Bussum 

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 30 juni 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies 

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

 

 


