
 
 

 
 
 
 

zaaknummer  2326115 

1. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Woning algemene begraafplaats Muiderberg 

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

PvdA over de Woning algemene begraafplaats Muiderberg. 

 

 

zaaknummer 2288193 

2. Aanwijzingsbesluit verbod parkeren van grote voertuigen (artikel 5.8 APV) 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit verbod parkeren van grote voertuigen op grond van op 

grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 5:8 vast te 

stellen. 

 

 

zaaknummer 2318946 

3. Mandaat met betrekking tot de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise 

Meren 2016 

B&W besluiten: 

1. Mandaat te verlenen aan de manager BORG ten aanzien van de bevoegdheid in de 

artikelen 20 lid 2, 22 en 25 lid 5 van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen 

Gooise Meren 2016;  

2. Mandaat te verlenen aan de manager BORG met onder-mandaat voor de behandelend 

ambtenaar van de afdeling BORG ten aanzien van de bevoegdheid in de artikelen 4 lid 

4, 10 lid 5, 17 lid 1 en 2, 18 lid 1, artikel 19, 21, 23 lid 1, 25 lid 3 en 4, 27 lid 1 en 2, 28 lid 1 

en 29 lid 2 van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;  

3. De mandaten gebaseerd op de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise 

Meren 2018 en de Beheersverordening begraafplaatsen in de op 7 juli 2020 

vastgestelde mandaatlijst van het college van burgemeester en wethouders in te 

trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 2 november 2021 

 



zaaknummer 2330362 

4. Besluit op bezwaar 2199346 wob-verzoek 2121233 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer Van 

de 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. Contrair te gaan aan het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en het 

bestreden besluit van 18 maart 2021 ongewijzigd in stand te laten;  

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

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit het advies en verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

zaaknummer 2288197 

5. Aanwijzingsbesluit verbod onbeheerd plaatsen (bak)fietsen e.d. 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit verbod onbeheerd plaatsen (bak)fietsen, bromfietsen, 

scooters, snorfietsen of motoren buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen op grond 

van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 5:12 vast te 

stellen. 

 

 

zaaknummer 2288185 

6. Aanwijzingsbesluit verbod te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5:3 APV) 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit verbod te koop aanbieden van voertuigen op grond van 

de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 5:3 vast te stellen. 

 

 

zaaknummer 2335133 

7. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over Raadsmededeling n.a.v. rapport 

Haskoning 

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

over Raadsmededeling n.a.v. rapport Haskoning. 

 

 

zaaknummer 2334943 

8. Stukken AB Veiligheidsregio 3 november 2021 

B&W besluiten in te stemmen met de advisering stukken AB Veiligheidsregio van 3 november 

2021. 

 

 

 

 



zaaknummer 2331254 

9. Vuurwerkvrije zones en vrijwillige vuurwerkvrije straten 2021-2022 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de aanwijzing van de vuurwerkvrije zone (VVZ) voor winkelcentrum 

Keverdijk, en de vijf locaties waar dieren in het openbaar woongebied verblijven te weten 

de hertenkampen, kinderboerderijen en geitenweide in Gooise Meren tijdens de 

jaarwisseling 2021-2022;  

2. In te stemmen met het besluit om een experiment met vrijwillige vuurwerkvrije straten te 

houden in Gooise Meren tijdens de jaarwisseling 2021-2022.  

 

 

zaaknummer 2326233 

3. Overeenkomst Schoutenwerf nav aangepast plan 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst  

2. De wethouder te mandateren het voorstel aan te passen. 

 

De burgemeester besluit: 

1. De portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst op ondergeschikte 

onderdelen nog aan te passen en te tekenen namens het college. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om uitvoering te geven aan het bepaalde artikel 

VI. 2 inzake de bankgarantie indien hiertoe een onderbouwd verzoek wordt 

ontvangen. 

 

 

zaaknummer 2327668 

3. Factsheet inkomen en participatie Q1 en Q2 2021 

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

Factsheet inkomen en participatie Q1 en Q2 2021. 

 

 

zaaknummer 2312376 

4. VKB plaatsen oplaadpaal Grenspad 50 Hzn  

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer Kooij en 

de heer Quast ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 12 mei 2021 ongewijzigd in stand te laten;  

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

advies mee te zenden. 

 

 

 



zaaknummer 2326166 

5. Aanwijzing Regentesselaan 39 Bussum als gemeentelijkmonument  

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en deze ongegrond verklaren;  

2. Het pand Regentesselaan 39 te Bussum aan te wijzen als gemeentelijk monument;  

3. De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren. 

 

 

zaaknummer 2330177 

6. Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021 Regio Gooi- en Vechtstreek 

B&W besluiten het controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2021 ten behoeve 

van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 

 

 

zaaknummer 2330480 

7. Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Kapelstraat 1 en 1A Bussum 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarde 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op bezwaar genomen besluit, het advies 

van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 

 

zaaknummer 2332912 

8. Aanwijzing Huizerweg 54 Bussum als gemeentelijk monument 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze;  

2. Het pand Huizerweg 54 te Bussum aan te wijzen als gemeentelijk monument; 

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

 

 

zaaknummer 2329116 

9. Intrekken besluit tot verruiming Openstellen Supermarkten op zon- en feestdagen 

B&W besluiten in te stemmen met het intrekken van het besluit per 1 november 2021 inzake 

de mogelijkheid om de winkeltijden op zon- en feestdagen te verruimen waardoor 

supermarkten op zon- en feestdagen open mogen zijn van 09.00 uur tot 20.00 uur. 

 

 

 

 

 

 



zaaknummer 2288176 

10. Aanwijzingsbesluit verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit verbod voor nachtverblijf buiten kampeerterreinen op 

grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 4:18 vast 

te stellen. 

 

 

zaaknummer 2288167 

11. Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden (artikel 2:74b APV) 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 2:74b vast te stellen. 

 

 

zaaknummer 2288153 

12. Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik (artikel 2.48 APV) 

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 2:48 vast te stellen. 

 

 

zaaknummer 2332912 

13. Aanwijzing Huizerweg 54 Bussum als gemeentelijk monument 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze;  

2. Het pand Huizerweg 54 te Bussum aan te wijzen als gemeentelijk monument;  

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

 

 

zaaknummer 2326628 

14. Beleidsplan VTH Omgevingsrecht 2021 

1. Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht 

Gooise Meren 2021 vast te stellen met daarin de belangrijkste doelen;  

a. de inzet van VTH vindt plaats aan de hand van prioritering en op basis van de  

 vastgestelde risico analyse;  

b. veiligheid telt als zwaarste prioriteit;  

c. duurzaamheid, energieneutraal bouwen en het verlagen van energieverbruik zijn 

speerpunten;  

d. het optimaliseren van de dienstverlening krijgt veel aandacht;  

e. financieel gezonde bedrijfsvoering;  

2. Het vastgestelde Beleidsplan VTH Omgevingsrecht Gooise Meren 2021 te doen toekomen 

aan de Gemeenteraad van Gooise Meren en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Holland. 

 

 



 

 

zaaknummer  2328508 

15. Afwijkend besluiten van advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 

B&W besluiten af te wijken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. 

 

 

zaaknummer 2325480 

16. Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning uitrit Singel 36 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bewaar ingediend door de heer M. kennelijk 

niet ontvankelijk te verklaren; 

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

mee te zenden. 

 

 

zaaknummer 2288159 

17. Aanwijzingsbesluit loslopende honden (artikel 2.57 APV)  

B&W besluiten het aanwijzingsbesluit loslopende honden op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2020 (APV), artikel 2:57 vast te stellen. 


