
 
 

 

 

Zaaknummer 87682 

1. Duurzaamheidsmaatregelen en welstand 
B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de VVD over duurzaamheidsmaatregelen 
en welstand te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 
 

Zaaknummer 52214 
2. Schriftelijke vragen Hekken borden zwemverbod Naarden Vesting 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de GDP over de Hekken-Borden-
Zwemverbod Naarden-Vesting te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 
 

Zaaknummer 85543 
3. CBS Wijkindeling 

B&W besluiten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verzoeken om de 
wijkindeling van Gooise Meren over te nemen. 

 
 

Zaaknummer 84250 
4. Verplaatsen locatie voeropslag Overscheenseweg nabij 3b te Naarden 

B&W besluiten in principe in te stemmen met de verplaatsen van de opslaglocatie 
Overscheenseweg nabij 7 naar de Overscheenseweg nabij 3b te Naarden. 

 
 

Zaaknummer 84355 
5. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een 

kunstwerk met watertappunt te Muiderberg 
B&W besluiten: 
1. De bezwaren ingediend door de Stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. Met de bekendmaking van het besluit op bezwaar aan bezwaarde en derde-

belanghebbende vergunninghouder, het advies van de Commissie voor de 
bezwaarschriften d.d. 30 maart 2022 mee te sturen; 

3. In de brief besluit op bezwaar tevens mede te delen dat er geen nieuw onderzoek zal 
worden gestart naar een andere locatie. 

 
 

Zaaknummer 85537 
6. Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 2022 

De burgemeester besluit de “Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 
2022” vast te stellen. 

 
 

Zaaknummer 90343 
7. Mededeling MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area 

B&W besluiten de Raad te informeren over het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area 
door het versturen van de bijgevoegde Raadsmededeling. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 26 april 2022 

 



Zaaknummer 84615 
8. Verlenen van subsidie aan Wattnu Energiecoöperatie 

B&W besluiten: 
1. Een eenmalige subsidie van € 317.500,- aan Wattnu Energiecoöperatie Gooise Meren in 

2022 te verlenen voor de uitvoering van de rijksmaatregel aanpak energiearmoede 
(ondersteuning bieden voor het verminderen van energieverbruik in huishoudens met 
energiearmoede); 

2. De raad over dit project te informeren met bijgaande raadsmededeling. 
 
 


