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01 Besluit op bezwaar weigeren omgevingsvergunning Amsterdamsestraat 17-19 Mdn 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 18 juni 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer Van der M. ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 19 december 2018 ongewijzigd te laten; 

4. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit, het advies van de bezwarencommissie 

en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnota) aan bezwaarde mee te zenden. 

 

02 Besluit op bezwaar ingediend door RJB Advocatuur namens De Carnavalsvereniging 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ingediend namens het bestuur van de carnavalsvereniging (kennelijk) niet ontvankelijk 

te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan het bestuur van de Carnavalsvereniging het advies van de Commissie 

mee te zenden. 

 

03 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning plaatsen schutting Palmvogellaan 2 en 4 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 5 augustus 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 16 april 2019 ongewijzigd te laten; 

4. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit, het advies van de bezwarencommissie 

en het verslag van de  

5. hoorzitting (inclusief de pleitnota) aan bezwaarde mee te zenden. 

 

04 Besluit op bezwaar Weigering omgevingsvergunning tegenover Oud Huizerweg 44-46 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 8 augustus 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 25 maart 2019 ongewijzigd te laten met een aanpassing van de motivering 

waar het gaat om de grondslag voor afwijking van het bestemmingsplan; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op bezwaar genomen besluit, het advies van de 

bezwarencommissie en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnota) aan bezwaarde mee te 

zenden. 

5. het verzoek om toekenning van proceskostenvergoeding afwijzen, nu het bestreden besluit in stand 

blijft. 
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05 Bezwaar gericht tegen afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 19 juni 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

06 Beslissen op bezwaar tegen wob-besluit Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren. 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren. 

3. Het bestreden besluit van 12 maart 2019 ongewijzigd te handhaven.  

 

07 Agressiebeleid 

B&W besluiten: 

Vast te stellen het agressiebeleid ‘Veilige Publieke Dienstverlening’ (onder voorbehoud instemming OR), 

waarin onder meer is opgenomen: 

1. voorlichtingsbijeenkomsten voor college en gemeenteraad; 

2. vaardigheidstrainingen voor college en gemeenteraad; 

3. Regeling cameratoezicht gemeentelijke gebouwen Gooise Meren (bijlage 6 van het Agressiebeleid). 

 

08 Tegemoetkoming planschade Roodborstlaan 22 

B&W besluiten: 

1. De aanvraag tot tegemoetkoming planschade met betrekking tot de woning aan de Roodborstlaan 

22 te Bussum, ingediend door de heer S.A.M. K. en mevrouw M. van N., ontvankelijk te verklaren; 

2. Deze aanvraag tot tegemoetkoming planschade onder a. genoemd af te wijzen conform het 

uitgebrachte advies; 

3. De aanvragers te informeren over deze beslissing conform brief. 

 

09 Volmacht ondertekening notariële aktes van levering stadskantoor en fietsenstalling Naarden 

B&W besluiten: 

wethouder Eijbersen volmacht te geven voor de ondertekening van de notariële aktes van levering van:  

1. stadskantoor Naarden 

2. de fietsenstalling Duivensteeg 2a  Naarden  

 

 


