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01 Voorbereidingssubsidie gevelmaatregelen vermindering overlast verkeerlawaai 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het indienen van de aanvraag van een voorbereidingssubsidie bij het Bureau Sanering 

Verkeerslawaai (BSV voor  het onderzoek naar geluid reducerende maatregelen voor de A-lijst woningen 

die nog niet gesaneerd zijn in de afgelopen periode.  

 

02 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: pilot voor uitbesteding verduurzaming in ESCO 

B&W besluiten:  

1. Mee te doen met de pilot Verduurzaming van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting; 

2. In de pilot in te zetten op verduurzaming middels een installatie-ESCo, waar mogelijk uitgebreid 

naar een gebouw-ESCo als de marktconsultatie daarover kansrijk blijkt; 

3. De verduurzamingsambitie voor deze pilot vast te stellen op ‘gemiddeld energieneutrale gebouwen 

in 2030’, met dien verstande dat de ambitie nader wordt geconcretiseerd in de marktconsultatie; 

4. In te stemmen met het starten van de aanbestedingsfase voor het verduurzamen van de vijf panden, 

voorafgegaan door een marktconsultatie met aansluitend go/no go moment; 

5. In te stemmen met bijgevoegde Raadsmededeling; 

6. Portefeuillehouder Jan Franx af te vaardigen naar de Stuurgroep ESCo. 

 

03 Samenwerkingsovereenkomst Programma Naarden buiten de Vesting 

B&W besluiten in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Naarden buiten de Vesting en 

wethouder mw. Marleen Sanderse te machtigen om de SOK namens de gemeente Gooise Meren te 

ondertekenen. 

 

04 Beantwoording raadsvragen Hart voor BNM over vliegverkeer 

B&W besluiten in te stemmen met de antwoorden. 

 

05 Beantwoording vragen parkeerproblematiek Constantijn Huijgenslaan/Vossiuslaan Bussum 

B&W besluiten in te stemmen met de antwoorden. 

 

06 Resultaten onderzoek veiligheid en leefbaarheid wijk Keverdijk 

B&W besluiten: 

De raadsmededeling betreffende de resultaten van het onderzoek 'veiligheid en leefbaarheid wijk 

Keverdijk' aan de raad aan te bieden. 

 

07 Veiligheidscijfers 2017 

B&W besluiten: In te stemmen met het Veiligheidsbeeld 2017 voor de raad.  
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08 Art 33-vraag PvdA inzake Aanpak onkruidbestrijding in Gooise Meren  

B&W besluiten tot beantwoording van de vragen. 

 

09 Niet ontvankelijk verklaren bezwaar huisnummering Nieuwe Haven 1 F Naarden  

B&W besluiten:  

In te stemmen met advies bezwarencommissie inzake niet ontvankelijk verklaren bezwaar 

huisnummering Nieuwe Haven 1 F Naarden. 

 

 


