
Openbare besluitenlijst B&W  
d.d  11 september 2018  
 
 
 
 

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

01 Raadsmededeling MFC Keverdijk 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling ‘Multifunctioneel centrum Keverdijk’. 

 

02 Bovenregionale inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling over de bovenregionale inkoop van jeugdbescherming  en 

jeugdreclassering  

 

03 Raadsmededeling 3 stand van zaken gerelateerd aan Naarderbos / Oud Valkeveen 

B&W besluiten:  

Akkoord te gaan met het publiceren van de raadsmededeling die betrekking heeft op de collegebesluiten 

en ontwikkelingen rond Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen. 

 

04 Vaststellen subsidies 2017 nr 2, Zorg en Welzijn 18+ boven € 25.000,- 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het vaststellen van verleende subsidies 2017 aan de in de overzichtsbijlage genoemde 

organisaties. 

 

05 Besluit op bezwaar mevrouw W. 

B&W besluiten: 

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

te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 21 februari 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

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

het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

06 Toekenning huisnummer Sint Vitusstraat 1B Bussum 

B&W besluiten: 

In te stemmen met advies bezwaarcommissie inzake huisnummering Sint Vitusstraat 1 B Bussum 

 

07 Beslissing op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning Jacob Catsplein 1 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 15 augustus 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden op het 

perceel Jacob Catsplein 1 in Bussum; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning ontvankelijk en 
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ongegrond te verklaren; 

3. Conform het advies het besluit van 13 juni 2018 (weigering omgevingsvergunning) in stand te laten. 

 

08 Rijksvaccinatieprogramma 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling waarin u de raad attendeert op de brief van Jeugd en Gezin over 

het Rijksvaccinatieprogramma. 

 

 


