
 
 

 

 

Zaaknummer  2316779 

1. Koop- en realisatie overeenkomst 90 woningen en openbaar gebied Bredius 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de concept Koop- en realisatieovereenkomst (KRO) met daarin 

afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van 90 woningen op het Bredius terrein te 

Muiden; 

2. Wethouder Eijbersen te machtigen om in de KRO wijzigingen aan te (laten) brengen; 

3. Akkoord te gaan met de te hanteren gunningscriteria die leiden tot de opdrachtnemer 

waarmee de KRO wordt aangegaan. 

 

 

Zaaknummer 2294627 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over kansen en gevolgen Unesco 

werelderfgoedstatus 

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

over kansen en gevolgen Unesco werelderfgoedstatus. 

 

 

Zaaknummer  2317690 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van over van  GDP over Jan ter Gouw 

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

over Jan ter Gouw. 

 

 

Zaaknummer 2314080 

4. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA over Afsluiting Oud Blaricumerweg 

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

over Afsluiting Oud Blaricumerweg. 

 

 

Zaaknummer 2318820 

5. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA over Parkeerverordening 

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

over Parkeerverordening. 
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Zaaknummer 2318839 

6. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks over Parkeerverordening  

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

GroenLinks  over Parkeerverordening. 

 

 

Zaaknummer 2318792 

7. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over Parkeerverordening 

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

over Parkeerverordening.  

 

 

Zaaknummer 2318767 

8. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Parkeerverordening 

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

over Parkeerverordening.  

 

 

Zaaknummer 2318647 

9. Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio 

Gooi en Vechtstreek 7 oktober 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 7 oktober 2021 

van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. 

 

 

Zaaknummer 2315165 

10. Beantwoording schriftelijke vragen van Jelmer Kruyt, GooisDemocratisch Platform over 

Woontoren Driftweg Naarden 

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

Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform over Woontoren Driftweg Naarden 

(vervolgvragen 2). 

 

 

Zaaknummer 2316558 

11. Beantwoording schriftelijke vragen van Hart voor BNM over Verbouw Raedthuys tot 

appartementen 

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

voor BNM over Verbouw Raedthuys tot appartementen. 

 

 

 

 

 



Zaaknummer 2275408 

12. Capaciteit begraafplaats Muiden 

B&W besluiten:  

1. Geen kindergraven meer aan te bieden op begraafplaats Muiden;  

2. Een onderzoek naar een oplossing van het grondwaterprobleem te starten. 

 

 

Zaaknummer 2313844 

13. Nader informeren van de raad over de staatssteunaspecten van financiële steun aan het 

Warmtebedrijf Muiderberg 

B&W besluiten de raad nader te informeren over de staatssteunaspecten van financiële 

steun aan het Warmtebedrijf Muiderberg volgens bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 2313591 

14. Brief samenwerking Warmtebedrijf Muiderberg 

B&W besluiten in te stemmen met de inhoud van bijgaande brief. 

 

 

Zaaknummer 2317155 

15. Advies voorgestelde fusie tussen Willem de Zwijger College en Vitusmavo 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met een positief advies inzake de voorgenomen fusie tussen het Willem de 

Zwijger College en de Vitusmavo. 

2. De gemeenteraad te informeren over dit advies via bijgevoegde raadsmededeling.  

 

 

Zaaknummer 2310334 

16. Weigering omgevingsvergunning plaatsen carport Verlengde 

Fortlaan 10 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer C. van Schaik 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 15 april 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 mee te zenden. 

 

 

 

 

 

 



Zaaknummer 2311241 

17. Bezwaar omgevingsvergunning tbv kadastraal perceel D 5737, nabij Lijsterlaan 191 

Bussum 

B&W besluiten: 

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

september 2021;  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door de heer W. 

ontvankelijk te verklaren;  

3. De ingediende bezwaren ongegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 28 januari 2021 te handhaven, met aanvulling van een nadere 

motivering;  

5. Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit aan bezwaarden en 

vergunninghouder, dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2310104 

18. Financiële toezegging van de gemeente Huizen gemeenschappelijke regeling Archief 

B&W besluiten: 

1. Een verzoek te richten aan de gemeente Huizen om financieel extra bij te dragen aan de 

kosten voor de gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief, conform bijgaande 

conceptbrief;  

2. Te kiezen voor het in dit collegevoorstel opgenomen scenario 3; 

3. De gemeente Huizen wordt verzocht in 2021 nog € 21.000 en in het cruciale 

implementatiejaar 2022 € 94.000 extra bij te dragen; 

4. Evenals alle andere jaren vanaf 2017 ook als gemeente Gooise Meren  

€ 45.000 extra te investeren om de archiefdienst ‘bij de tijd’ te brengen, op te nemen in de 

begroting 2022. 

 

 


