
 

 

 

Zaaknummer 65227 

1. Terrassenbeleid 

B&W besluiten: 

1. Het beleid “Tijdelijke terrasverruiming 2022-2024” vast te stellen; 

2. In het horecaconcentratiegebied Stationsweg e.o. de mogelijkheden te 

onderzoeken om de situatie veiliger te maken; 

3. Voor 2022 geen precario te heffen voor terrasexploitatie; 

4. De Raad te informeren over het beleid “Tijdelijke terrasverruiming 2022-2024”. 

  

 

Zaaknummer 65325 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Goois Democratisch Platform 

over aanleg glasvezel netwerk (vervolgvragen) 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de Goois Democratisch Platform 

over de aanleg glasvezel netwerk (vervolgvragen) te beantwoorden zoals 

bijgesloten. 

 

  

Zaaknummer 64844 

3. Raadsmededeling Verstedelijkingsstrategie MRA 

B&W besluiten de Raadmededeling Verstedelijkingsstrategie MRA te versturen 

naar de Raad. 

 

  

Zaaknummer 67221 

4. Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven auto's i.h.a. 

en specifiek bij het ontwerp van de Olmengarage. 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van Goois Democratisch Platform over 

‘Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven auto's i.h.a. en 

specifiek bij het ontwerp van de Olmengarage’ te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 67331 

5. Verlenging Intentieovereenkomst Project BORgronden 

B&W besluiten de verlenging van de Intentieovereenkomst vast te stellen. 

De Burgemeester besluit Wethouder N.J. Schimmel te mandateren de verlenging 

van de Intentieovereenkomst te ondertekenen. 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 15 maart 2022 
 



Zaaknummer 67422 

6. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning verbouwing van een 

kippenschuur ten behoeve van een kinderdagverblijf en BSO nabij 

Weesperbinnenweg 11A te Muiden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens 

Thuismakers Muiden B.V. en Wonen bij September B.V. ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar gegrond te verklaren voor 

zover het betreft het bezwaar ten aanzien van de strijdigheid met artikel 9.2.1 

van het bestemmingsplan en de overige bezwaargronden ongegrond te 

verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 26 augustus 2021 aan te vullen met een nadere 

motivering zoals in dit advies is overwogen; 

4. Met de bekendmaking aan gemachtigde van bezwaarden van het op het 

bezwaar genomen besluit het advies en het verslag van de commissie mee te 

zenden. 

 

  

Zaaknummer 54956 

7. Niet verlengen overeenkomst inwonerportal Pazio 

B&W besluiten: 

1. Het inwonerportal Pazio niet aan te besteden; 

2. Het contract van rechtswege af te laten lopen. 

 

  

Zaaknummer 65956 

8. Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing aanvraag urgentie woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

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

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

3. Het bestreden besluit van 1 december 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het verzoek om proceskosten te vergoeden af te wijzen; 

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

besluit het advies van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te 

zenden. 

 

 

Zaaknummer 68872 

9. Grenscorrectie tussen Gooise Meren en Hilversum, planning verdere procedure 

B&W besluiten de tekst van het op 15 februari jl. door B&W vastgestelde 

raadsvoorstel aan te passen in die zin dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt al 

op 20 april a.s. het raadsbesluit definitief vast te stellen in verband met de verder 

in 2022 noodzakelijkerwijs te doorlopen procedure. 

 



Zaaknummer 69215 

10. Tijdelijke invulling PC Hooftschool 

B&W besluiten de ambtelijke organisatie op te dragen om de tijdelijke invulling voor de PC 

Hooftschool met kinderopvang op korte termijn verder uit te werken en te onderzoeken of de 

overige ruimte kan worden ingevuld met tijdelijke woningen. 

 

 

Zaaknummer 69329 

11. Verruiming regeling aankoop bloot eigendom erfpacht bij particuliere woningbezitters 

B&W besluiten: 

1. De erfpachters van woningen te berichten dat zij vanaf 2022 op ieder moment over 

kunnen gaan tot aankoop van het bloot eigendom; 

2. De gemeenteraad te informeren d.m.v. een raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 68614 

12. RM onderwijshuisvesting als programma deel 2 

B&W besluiten de raad te informeren over onderwijshuisvesting als programma met 

bijgesloten raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 68659 

13. Organiseren opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

B&W besluiten: 

1. Zich in te spannen om hulp aan en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren; 

2. De raad te informeren met bijgesloten raadsmededeling. 


