
 

 
 
 

Pagina 1 van 3 
 
 

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

 

 

Zaaknummer 269249 

1. Wijziging proces Regionale Energiestrategie 

B&W besluiten: 

1. De wijziging van het proces van de Regionale Energiestrategie te ondersteunen; 

2. De raad te informeren over het proces middels bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 27756 

2. Onderzoeksplan doelmatigheidsonderzoek 2023 

B&W besluiten de raad te informeren over het onderzoeksplan voor het 

doelmatigheidsonderzoek naar verstrekte subsidies met de raadsmededeling bij dit voorstel. 

 

 

Zaaknummer 295815 

3. Advies MRA aan NS over aanpassingen dienstregeling 

B&W besluiten de raad te informeren over het advies van de MRA aan de NS over de 

aanpassingen dienstregeling, door middel van een informatiebrief vanuit Regio Gooi & 

Vechtstreek, met de raadsmededeling bij dit voorstel. 

  

  

Zaaknummer 285630 

4. Tijdelijke Huisvesting moskee Naarden 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de VVD over de Tijdelijke huisvesting van de 

moskee Naarden te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

  

Zaaknummer 281558 

5. Jaarlijkse subsidie 2023 aan de Bibliotheek 

B&W besluiten in te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek 

voor het jaar 2023 van € 1.513.836,-. 

  

  

Zaaknummer 294074 

6. Ledenraadpleging VNG eenmalige uitkering 2022 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de eenmalige uitkering voor medewerkers in december 2022; 

2. De gemeentesecretaris te mandateren het reactieformulier van de VNG in te vullen. 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 15 november 2022 
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Zaaknummer 285055 

7. Besluit hogere waarden Wgh Comeniuslaan Naarden 

B&W besluiten: 

1. De reactienota zienswijzen vast te stellen; 

2. Voor de realisatie van het bouwplan aan de Comeniuslaan in Naarden voor 14 woningen 

hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen. 

  

  

Zaaknummer 294709 

8. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van een erker aan 

de zijgevel van de woningen en het bouwen van een bijgebouw aan de Burg. s'Jacoblaan 

360 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie; 

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

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

4. Het bestreden besluit van 19 april 2022 in heroverweging in stand te laten middels het 

nemen van een nieuw besluit op bezwaar;  

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

  

  

Zaaknummer 276574 

9. Fusie bibliotheek Gooi en Meer met HLB naar bibliotheek Gooi+ 

B&W besluiten: 

1. Toestemming te geven aan de bibliotheek Gooi en Meer om de statuten te wijzigen in 

verband met de fusie met bibliotheek Huizen, Laren, Blaricum (HLB) naar de nieuwe 

organisatie bibliotheek Gooi+; 

2. De samenwerkingsovereenkomst 2023-2024 bibliotheek Gooi+ vast te stellen;  

3. Kennis te nemen van de begroting 2023 en het organisatieplan van bibliotheek Gooi+ 

4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling. 

 

De Burgemeester besluit de portefeuillehouder (N. Schimmel) te mandateren voor 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 2023-2024 bibliotheek Gooi+ na 

definitieve besluitvorming. 
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Zaaknummer 285646 

10. Besluit op bezwaar tegen mogelijke nieuwbouwplannen van een supermarkt 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te 

verklaren; 

3. Met het besluit op bezwaar het advies van de commissie voor de bezwaarschriften mee te 

sturen. 

 

 


