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Zaaknummer 157807 

1. Subsidie Gooise Meren Marketing 2022 

B&W besluiten de stichting Gooise Meren Marketing voor 2022 subsidie te verlenen voor een 

bedrag van € 117.000. 

 

 

Zaaknummer 153946 

2. Verruimde Terrassen Stationsweg 

B&W besluiten: 

1. De horeca-terrassen langs de Stationsweg te Bussum ter hoogte van het kruispunt met de 

Generaal de la Reijlaan niet te verruimen, omdat de verkeersmaatregel te ingrijpend is op 

de verkeersdoorstroming; 

2. Te verkennen of er andere mogelijkheden zijn om de terrassen aan de Stationsweg te 

verruimen, zonder hierbij een verkeersmaatregel te nemen. 

 

 

Zaaknummer 166257 

3. Anterieure Overeenkomst Project BORgronden 

B&W besluiten de anterieure overeenkomst tussen de gemeente, de VOF Naarden 

BORgronden, Synchroon B.V. en Dura Vermeer B.V inzake de ontwikkeling van het project 

BORgronden te Naarden vast te stellen. 

 

De burgemeester besluit wethouder A.H.J.J. Luijten te machtigen voor de ondertekening van 

de anterieure overeenkomst met de VOF Naarden BORgronden, Synchroon B.V. en Dura 

Vermeer B.V. 

 

 

Zaaknummer 157048 

4. Voortgang uitvoering toekomstbeeld het Mouwtje 

B&W besluiten de bijgevoegde raadsmededeling over de voortgang van het project te 

versturen. 

 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 19 juli 2022 
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Zaaknummer 157714 

5. Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom Julianalaan 24 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 1 juli 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom tot restauratie van 

de woning aan Julianalaan 24 in Naarden; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 7 januari 2022 (last onder dwangsom) gewijzigd in stand te 

laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

 

Zaaknummer 154054 

6. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het tijdelijk planologisch afwijken 

(10 jaar) ten behoeve van het buitenspelen op perceel Graaf Florislaan 2 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 3 maart 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften over de afhandeling van de bezwaren tegen de op 31 mei 2021 verleende 

omgevingsvergunning voor het tijdelijk planologisch afwijken ten behoeve van flexibeler 

gebruik van schoolpleinen ten behoeve van het buitenspelen op het perceel Graaf 

Florislaan 2 te Bussum; 

2. Het advies over de niet ontvankelijkheid van een deel van de bezwaren niet over te nemen 

en de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 31 mei 2021 te wijzigen met inachtneming van het advies; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 

 

 

Zaaknummer 164275 

7. Besluit op bezwaar subsidieverlening 

B&W besluiten om conform het advies van de bezwaarcommissie het bestreden besluit van 28 

oktober 2021 te handhaven en bezwaarde te berichten dat zijn bezwaar ongegrond is. 

 

 

Zaaknummer 166723  

8. Update stand van zaken warmtenet Muiderberg 

B&W besluiten de raad nader te informeren over een update van de stand van zaken van het 

warmtenet Muiderberg volgens bijgevoegde raadsmededeling. 
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Zaaknummer 165301 

9. Jaarverslag buurtbemiddeling 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het Regionaal jaarverslag Buurtbemiddeling 2021; 

2. De raad te informeren met bijgaande Raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 164408 

10. Benoemen lid Algemeen Bestuur OFGV 

B&W besluiten: 

1. Wethouder (mr) A.H.J.J. Luijten te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur (AB) van 

de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 

2. Wethouder N.J.A. Schimmel te benoemen als diens plaatsvervanger bij verhindering; 

3. Wethouder Luijten voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. 

 

 

Zaaknummer 164245 

11. Bouwaanvraag Naarderbos aanvraagnummer 7019241 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van PvdA over Bouwaanvraag Naarderbos 

aanvraagnummer 7019241 te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 167317 

12. Ledenraadpleging VNG Arbeidsvoorwaardennota 2023 

B&W besluiten: 

1. De voorgestelde feedback vast te stellen; 

2. Vast te stellen dat ‘voor’ de concept-arbeidsvoorwaardennota gemeenten wordt gestemd, 

als inzet voor de komende cao-onderhandelingen. 

 

 

Zaaknummer 159525 

13. Zienswijze tegen ontwerp-revisievergunning Givaudan 

B&W besluiten een zienswijze met de inhoudelijke gronden op de ontwerp-revisievergunning 

van Givaudan in te dienen.  
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Zaaknummer 145730 

14. Beslissing op bezwaar handhavingsverzoeken Dakrenovatie Holland 

B&W besluiten: 

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

, ontvankelijk te 

verklaren en het bezwaar ingediend namens niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar tegen de besluiten van 9 september 

2020 en 11 september 2020 gegrond te verklaren en het bezwaar tegen de besluiten van 

15 november 2021 ongegrond te verklaren; 

3. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan de derdebelanghebbenden van het op het 

bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 158005 

15. Leer- en verbetertraject versterkte procesregie 

B&W besluiten: 

1. De Inspectie te informeren over de zienswijze op de zakelijke weergave van het 

"calamiteitenrapport regievoering gemeente Gooise Meren" conform bijgevoegde 

concept brief; 

2. Het openbare Verbeterplan Versterkte procesregie; Eigenaarschap en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid’ voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

Zaaknummer 170617 

16. Portefeuilleverdeling college 

B&W besluiten de Raad te informeren over de portefeuilleverdeling van het college door het 

versturen van de bijgevoegde Raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 168864  

17. Deelscooters en -fietsen 

B&W besluiten de raad te informeren over deelscooters en -fietsen met de raadsmededeling 

bij dit voorstel. 
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Zaaknummer 160420 

18. Programma Biodiversiteit 

B&W besluiten: 

1. Het Programma Biodiversiteit vast te stellen; 

2. De raad te informeren over het Programma Biodiversiteit met de raadsmededeling bij dit 

voorstel. 

 


