
 

 

 

Zaaknummer 355157 

1. Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 16 

december 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 16 december van 

het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en van aandeelhoudersvergadering 

van de Vervoers BV. 

 

 

Zaaknummer 2355112 

2. Advies voor het portefeuillehouders-overleg sociaal domein d.d. 16 december 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

sociaal domein d.d. 16 december 2021. 

 

 

Zaaknummer 2354185 

3. Verkenning Bussum-Zuid 

B&W besluiten het rapport verkenning Bussum-Zuid vast te stellen en een projectopdracht 

hiervoor op te stellen. 

 

 

Zaaknummer 2351373 

4. Raadsmededeling Groene Uitweg 

B&W besluiten: 

1. De projectvoorstellen die aanvullende cofinanciering behoeven uit te werken, af te wegen 

in een breder perspectief en voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming;  

2. In te stemmen met de bijgevoegd raadsmededeling over de Groene Uitweg. 

 

 

Zaaknummer 2353663 

5. Ontwerp Nota Bodembeheer 2022 

B&W besluiten: 

1. De bodemkwaliteit in Gooise Meren te beschermen en te benutten door het toepassen en 

tijdelijk opslaan van grond en baggerspecie mogelijk te maken;  

2. Hiertoe de bijgevoegde ontwerp Nota bodembeheer 2022 gemeente Gooise Meren vast 

te stellen en ter inzage te leggen;  

3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde Raadsmededeling. 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 14 december 2021 
 



Zaaknummer 2351490 

6. Verplaatsen poffertjeskraam, informeren Raad 

B&W besluiten om de raad te informeren middels bijgevoegde Raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 2355569 

7. Percelen Amsterdamsestraatweg 63-65-67 Naarden 

B&W besluiten: 

1. De door partijen B. en L. voorgelegde overeenkomst niet te tekenen aangezien het een 

driepartijen overeenkomst betreft en dit niet conform het voorgestelde is; 

2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak waarbij partijen hun onderlinge geschil 

beslecht hebben en het mogelijk is om te komen tot een actueel planologisch kader voor 

beide percelen mits ruimtelijk aanvaardbaar en passend binnen wet- en regelgeving. 

 

 

Zaaknummer 2351955 

8. Wijziging leden van het hoofdstembureau 

B&W besluiten: 

1. de heer Alexander Luijten te ontslaan als lid en plaatsvervangend voorzitter van het 

hoofdstembureau van de gemeente Gooise Meren;  

2. de heer Maurits Voorhorst te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het 

hoofdstembureau van de gemeente Gooise Meren;  

3. mevrouw Margriet van Schaik te benoemen als lid van het hoofdstembureau van de 

gemeente Gooise Meren;  

4. de heer Seretse Nijs te benoemen als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau van 

de gemeente Gooise Meren.  

 


