
 

 
 
 

Pagina 1 van 3 
 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

 

 
 
 

 

Zaaknummer 235203 

1. Telefonische bereikbaarheid gemeente 

B&W besluiten de telefonische bereikbaarheid van de gemeente dagelijks open te stellen tot 

16 uur. 

 

 

Zaaknummer 145736 

2. Vaststellen geluidsbelastingkaarten 2021 

B&W besluiten: 

1. Het rapport Gemeente Gooise Meren Geluidsituatie 2021 met de geluidbelastingkaarten 

2021 vast te stellen; 

2. De geluidsbelastingkaart aan de Centrale voorziening geluidgegevens (Cvgg), een tool van 

het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan te leveren; 

3. De geluidsbelastingkaarten 2021 via de website van Gooise Meren toegankelijk te maken; 

4. De inwoners van Gooise Meren hierover te informeren; 

5. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsmededeling over de geluidsbelastingkaarten 

2021 te informeren 

 

 

Zaaknummer 154018 

3. Informatiebulletin 2022 Talent Primair 

B&W besluiten de raad te informeren over het informatiebulletin 2022 van Talent Primair 

door middel van bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 226975 

4. Aanbesteding concessie De Vonk 

B&W besluiten: 

1. De selectieleidraad, inschrijvingsleidraad en concept concessieovereenkomst behorende 

bij de aanbesteding van de concessie 'De Vonk' vast te stellen; 

2. De gemeenteraad over dit besluit te informeren aan de hand van de raadsmededeling 

'Aanbesteding concessie De Vonk'. 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 11 oktober 2022 
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Zaaknummer 236664 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Hart voor BNM over vergunning Driftweg 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van Hart voor BNM over vergunningaanvraag 

Driftweg te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 249681 

6. Erratum Programmabegroting 2023-2026 

B&W besluiten: 

1. De redactionele gevolgen van antwoorden op schriftelijke vragen van de gemeenteraad 

wel te verwerken in de concept begroting maar niet separaat op te nemen in het erratum; 

2. Met bijgevoegd erratum de gemeenteraad te informeren over de wijzigingen ten opzichte 

van de concept Programmabegroting 2023-2026 bij de beeldvormende raad van 4 oktober 

jl.; 

3. Het raadsvoorstel bij de programmabegroting hierop aan te passen en opnieuw aan te 

bieden aan de gemeenteraad;  

4. De raad hierover te informeren met bijgaande raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 249714 

7. Raadsmededeling septembercirculaire 2022 

B&W besluiten de raad te informeren over de septembercirculaire 2022 met bijgevoegde 

raadsmededeling.  

 

 

Zaaknummer 236648 

8. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van GroenLinks over Comeniuslaan 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GroenLinks over Beantwoording 

raadsvragen Comeniuslaan te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 243941 

9. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de fractie van de VVD over de impulsaanpak 

winkelgebieden 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de fractie van de VVD over de impulsaanpak 

winkelgebieden te beantwoorden zoals bijgesloten. 
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Zaaknummer 212588 

10. Besluit op bezwaar VKB vergunninghoudersparkeren Iepenlaan en Marconiweg 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw A. J. 

namens Kinderdagverblijf De Puntmuts niet ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer T. B. en 

mevrouw H. B. ontvankelijk te verklaren; 

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

4. Het bestreden besluit van 26 januari 2022 

a. Punt 1 ongewijzigd te handhaven; 

b. Punt 2 het verkeersbesluit van 2 maart 2022 in te trekken. 

 

 

Zaaknummer 247305 

11. Besluit op bezwaar buiten behandeling stelling van de aanvraag voor het realiseren 

(legaliseren) van een smeerpot in de garage bij de woning op het perceel Prinses 

Beatrixhof 1. 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren; 

2. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te sturen. 

 

 

Zaaknummer 244005 

12. Bezwaarschrift aantekenen tegen Waterschap inzake verplaatsing afmeerpalen Fort H 

B&W besluiten bezwaar in te dienen tegen het genomen maatwerkbesluit van Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) om afmeerpalen bij Fort H te verplaatsen van 1,20 meter, naar 

19,5 meter van de waterkant. 


