
 
 

 
 

1. Beleidsregels openbare oplaadpalen gemeente Gooise Meren 2021 

B&W besluiten: 

1. De beleidsregels openbare oplaadpalen gemeente Gooise Meren 2021 vast te stellen; 

2. De raad middels bijgaande raadsmededeling te informeren. 

 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Hart voor BNM over de Tweede Kamer 

verkiezingen 2021 

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

voor BNM over Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Hart voor BNM over de Tweede 

Kamer verkiezingen 2021. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over Klachten Notoire 

houtrookoverlastveroorzaker 

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

GroenLinks over Klachten Notoire houtrookoverlastveroorzaker. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over Manifestatie Forum 

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

over Manifestatie Forum . 

 

 

5. Stand van zaken grondexploitatie Bredius te Muiden en kredietoverschrijding halve veld 

hockey 

B&W besluiten akkoord te gaan met bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

6. PHP 2021, bijlage 4 sanctietabel en Boetebesluiten testkoopaktie DHW na wegen 

zienswijzen 

De burgemeester, gehoord hebbende het college, besluit:  

1. Geen uitvoering te geven aan motie M21-13 maar wel een algemene 

waarschuwing/informatie brief te versturen aan alle bekende alcoholverstrekpunten in de 

gemeente Gooise Meren middels bijgevoegde conceptbrief; 

2. De sanctiestrategie in het PHP 2021-2024 intact te laten in verband met hogere 

wetgeving, regionale afstemming en ten behoeve van effectiviteit van handhaving; 

3. Geen boetes op te leggen conform het stappenplan en de Besluit bestuurlijke boete Drank 

en horecawet; 
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4. Een waarschuwing per brief te sturen aan Jato Sushi en Bussumse Wijnkoopery vanwege 

beperkt gevaar overtreding PHP en disproportionele controle; 

5.  De handhaving voor de Hema te stoppen wegens sluiting op grond van coronawetgeving 

en de overname en verhuizing van dit bedrijf; 

6. De raad te informeren middels bijgevoegde concept raadsmededeling. 

 

 

7. Stoppen met het platform Gooisemerenvoorelkaar.nl 

B&W besluiten het tot het stopzetten van  corona-actieplatform Gooisemerenvoorelkaar.nl 

per 1 april 2021 en het verbeteren van de inzet van de website versaVC.nl 

 

 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van Groep VN over aanvullende vragen preventie- en 

handhavingsplan alcohol en drugs 

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

VN over aanvullende vragen preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs. 

 

 

9. Koersdocument Gooi en Vechtstreek in definitieve vorm 

B&W besluiten het definitieve koersdocument Gooi en Vechtsteek inclusief bijbehorende 

raadsmededeling toesturen aan de Raad. 

 

 

10. AB Veiligheidsregio 31 maart 2021 

B&W besluiten in te stemmen met de advisering stukken AB Veiligheidsregio van 31 maart 

2021. 

 

 

11. Verlening omgevingsvergunning Hooftlaan 20 

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 bezwaarden 

ontvankelijk te verklaren;  

3. De ingediende bezwaren ongegrond te verklaren;  

4. Met de bekendmaking aan de bezwaarden en de vergunninghouder, het op het bezwaar 

genomen besluit en het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te 

zenden; 

5. Er is sprake van een rechtmatig genomen besluit, er is daarom geen aanleiding om 

ingevolge artikel 7:15 Algemene wet bestuursrecht tot proceskostenvergoeding over te 

gaan. 

 

 

 



12. Weigering omgevingsvergunning voor inrit De Werven 41 Muiden 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer M. 

ontvankelijk te verklaren;  

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

4. Het bestreden besluit van 30 september 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

13. Zwerfafvalvergoeding Nedvang 2021 

B&W besluiten: 

1. Het plan van aanpak zwerfafval 2021 vast te stellen;  

2. Een aanvraag zwerfafvalvergoeding over de periode 2021 bij Nedvang middels het 

Jaarplan in te dienen. 

 

 

14. Handelen conform Wet openbaarheid bestuur 

B&W besluiten kennis te nemen van de beoogde wijziging van de wijze waarop de gemeente 

documenten openbaart op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 

 

15. Procesbesluit hoger beroep Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State kenmerk 

202101341 

B&W besluiten: 

1. Namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Gooise Meren tot het voeren van 

verweer en tot het verrichten van alle overige benodigde handelingen en 

(rechts)maatregelen met betrekking tot het hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State met kenmerk 202101341;  

2. Alle daartoe reeds verrichte handelingen uitdrukkelijk te bekrachtigen;  

3. De burgemeester te verzoeken mevrouw mr. M.C. Fröger en een nader te bepalen 

medewerker van het team verkeer te machtigen om namens hem de gemeente te 

vertegenwoordigen ter zitting. 

 

 

16. Aanpassingen wijken en buurten Gooise Meren 

B&W besluiten in te stemmen met het verzoek aan het Centraal Bureau van de Statistiek 

(CBS) waarin gevraagd wordt om 1 wijk en 2 buurten aan te passen. 

 

 


