
 
 

 
 

 

Zaaknummer  2117661 

1. Benoeming leden van het hoofdstembureau gemeenteraadsverkiezing 2022 

B&W besluiten: 

1. Te benoemen tot leden van het hoofdstembureau van de gemeente Gooise Meren voor de 

periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024: -de heer Alexander Luijten (tevens 

plaatsvervangend voorzitter) (wethouder) - de heer Maurits Voorhorst 

(gemeentesecretaris) - mevrouw Minke Knibbe (Griffier) - de heer Mark Jager 

(afdelingshoofd Burgerzaken/ Frontoffice)  

2. Te benoemen tot plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau van de gemeente 

Gooise Meren voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024: - de heer Henk de Vries 

(waarnemend Griffier) - mevrouw Margriet van Schaik (directeur/ waarnemend 

gemeentesecretaris) - mevrouw Mirjam Bakker (Kwaliteitsmedewerker Burgerzaken) 

 

 

Zaaknummer 2250326 

2. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over Groenstructuurplan  

(vervolg vragen 2) 

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

over Groenstructuurplan (vervolg vragen 2). 

 

 

Zaaknummer 2246337 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Wachtlijsten GGZ 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Wachtlijsten GGZ. 

 

 

Zaaknummer 2239364 

4. Behandeling Jaarverslag 2020 van de commissie voor de Bezwaarschriften   

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag; 

2. Het jaarverslag via de bijgevoegde raadsmededeling ter kennisneming toe te laten zenden 

aan de raad. 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
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Zaaknummer 2222629 

5. Verkeersveiligheidsonderzoek Koningsdriehoek   

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de projectopdracht Project Verkeersveiligheidsonderzoek/ 

Amersfoortsestraatweg deel rotonde Zandbergen, Albert Heijn en de kruising Dirk 

Tersteeglaan/Beethovenlaan waarmee het onderzoek wordt opgestart.  

2. In te stemmen met het aanwenden van het projectbudget “gebiedsontwikkeling rondom 

Naarderheem” te Naarden, waarbij een eventuele budgetoverschrijding in VV2 wordt 

verantwoord 

 

 

Zaaknummer 2246426 

6. Opstarten procedure aanwijzen Huizerweg 54 Bussum gemeentelijk monument 

B&W besluiten te starten met de procedure tot het aanwijzen van Huizerweg 54 Bussum als 

gemeentelijk monument waardoor het gehele pand voorbescherming krijgt als bedoeld in de 

Erfgoedverordening. 

 

 

Zaaknummer 2244602 

7. Beantwoording schriftelijke vragen Memo Bredius 

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

HvBNM over Bredius. 

 

 

Zaaknummer 2250337 

8. Vaststellen subsidie 2020 Bibliotheek 

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen van verleende subsidie 2020 aan 

Bibliotheek Gooi en meer (€ 1.402.086,-) 

 

 

Zaaknummer 2218567 

9. Besluit gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit milieubeheer DFI Naardermeer 

B&W besluiten de voorziening, zoals beschreven in de het verzoek om gelijkwaardigheid, op 

grond van de artikel 8.40a Wet milieubeheer in samenhang met artikel 1.8 van het 

Activiteitenbesluit in afwijking van de artikelen 2.9 lid 2 en 3.36 Activiteitenbesluit in 

combinatie met de artikelen 3.43 lid 8, 3.68 en 3.69 Activiteitenregeling, als gelijkwaardige 

voorziening aan te merken voor zover:  

1. Wordt voldaan aan de voorschriften als vermeld in hoofdstuk 3 van het bijgevoegde 

Advies OFGV besluit gelijkwaardigheid kenmerk Z2021-001907  

2. Uit voorgeschreven monitoringsgegevens blijkt dat geen lekkages optreden  

3. Met in achtnemen van de aan dit besluit gehechte bijlagen. 

 

 



Zaaknummer 2245945 

10. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Overschrijding streefwaarden grondwater ’t 

Anker/Mariahoeve 

B&W besluiten in te stemmen met beantwoording schriftelijke raadsvragen PvdA, Charles 

Wiss, Overschrijding streefwaarden grondwater 't Anker/Mariahoeve 

 

 

Zaaknummer 2244202 

11. Beslissing op bezwaar uitbreiding terrasvergunning Vestinghotel Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2244181 

12. Beslissing op bezwaar uitbreiding terrasvergunning Coffee Culture Marktstraat 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2244135 

13. Beslissing op bezwaar verlening tijdelijke terrasverruiming van café Murphy's Adventure 

Pub, Gen. de la Reijlaan 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2244115 

14. Beslissing op bezwaar verlening tijdelijke terrasverruiming van café De Jaargang, 

Stationsweg 6 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

 

 

 



Zaaknummer 2244087 

15. Beslissing op bezwaar verlening vergunning terrasverruiming café De Peuk 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 2246577 

16. Resultaten WoningNet 2020 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het woonruimteaanbod en –toewijzing van de 

sociale huurwoningen in het bezit van corporaties.  

2. De gemeenteraad hierover te informeren via bijgaande raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 2249130 

17. Jaarverslag VTH 2020, Jaarrapportage OFGV 2020 Gooise Meren, Jaarverslag 2020 CRK&E  

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020, inclusief de 

bijlagen de jaarrapportage OFGV 2020 Gooise Meren en het Jaarverslag 2020 CRK&E vast 

te stellen; 

2. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Noord Holland d.d. 4 februari 2021 inzake 

het oordeel IBT toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2020. 

3. De onder punt 1 en 2 genoemde verslagen en brief ter kennisgeving door middel van een 

raadsmededeling voor te leggen aan de gemeenteraad en deze tegelijkertijd, in het kader 

van het IBT, ter kennisgeving aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland. 

 


