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01 Overeenkomst Verkoop Regulerende Bepalingen Bussum B&W besluiten:  

1. Geen nieuwe overeenkomst met Dudok Wonen aan te gaan die generiek instemt met de verkoop 

van sociale huurwoningen waarop verkoopregulerende bepalingen van toepassing zijn; 

2. Dudok Wonen schriftelijke te informeren over het genomen college besluit. 

 

02 Aanwijzing vuurwerkvrije zone centrum Keverdijk te Naarden 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de aanwijzing van de vuurwerkvrije zone voor winkelcentrum Keverdijk te Naarden 

tijdens de jaarwisseling 2018-2019 n.a.v. de ervaren overlast in 2017. 

 

03 Verkoop gemeentehuis Muiden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de overeengekomen koop- en realisatie overeenkomst Project Gemeentehuis 

Muiden; 

2. Wethouder Franx te machtigen de Koop-realisatie overeenkomst Project Gemeentehuis Muiden te 

ondertekenen. 

 

04 Urgentieaanvraag woningtoewijzing mevrouw R. 

B&W besluiten: 

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

R. ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 13 juni 2018 te herroepen en in plaats daarvan een nieuw besluit te nemen 

tot het verlenen van een urgentieverklaring voor woningtoewijzing ten behoeve van een 3-

kamerwoning gelegen binnen de regio Gooi en Vechtstreek; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

05 Bezwaar tegen Wob-besluit van 4 juli inzake ingediende omgevingsvergunningen 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 4 juli 2018 te handhaven; 

4. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen; 

5. het commissieadvies en verslag van de hoorzitting met het besluit mee te zenden. 

 

06 Bezwaar tegen Wob-besluit van 3 juli 2018 inzake brug Valkeveenselaan 

B&W besluiten: 

Het advies van de commissie bezwaarschriften van 23 oktober 2018 over te nemen en 

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

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

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 3 juli 2018 ongewijzigd te handhaven; 

4. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen; 

5. het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting met de beslissing op bezwaar mee te 

zenden. 

 

07 Bezwaar tegen Wob-besluit van 4 mei 2018 inzake Naarderbos 

B&W besluiten: 

Het advies van de commissie bezwaarschriften van 23 oktober 2018 over te nemen en 

1. het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen 

3. het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting met de beslissing op bezwaar mee te 

sturen. 

 

 


