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01 Aanvraag monumentenstatus voor J.J.H. Verhulstlaan 14 en Amersfoortsestraatweg 31 

B&W besluiten:  

In te stemmen om het pand Amersfoortsestraatweg 31 – het hoofdgebouw uit 1904  - in procedure te 

nemen om aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

 

02 Crailo - Uitgangspuntennotitie 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Ontwikkeling Buurtschap Crailo’ van 3 

april 2019; 

2. De onder 1 genoemde Notitie ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen; 

3. In te stemmen met de ‘Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Crailo’ 

van 3 april 2019; 

4. De onder 3 genoemde Uitgangspuntennotitie ter inzage te leggen voor het indienen van 

inspraakreacties; 

5. De raad over bovenstaande te informeren door middel van de Raadsmededeling. 

6. Het collegevoorstel van 26 maart 2019 met zaaknummer 1272225 in te trekken vanwege nadere 

aanpassingen in de stukken die ter inzage worden gelegd. 

 

03 Aanvullend bod woningcorporaties 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen ex. artikel 33 over het aanvullend bod 

woningcorporaties door J. Sweerts, D'66. 

 

04 Vaststellen subsidie 2016/2017 Versa Welzijn 

B&W besluiten: 

De verleende subsidies 2016 (€ 2.070.020,=) en 2017 (€ 2.130.320,=) aan Versa Welzijn vast te stellen.  

 

05 Koopovereenkomst en vaststellingsovereenkomst voor verwerving Energiestraat 1 Naarden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de koopovereenkomst en vaststellingsovereenkomst voor verwerving van het pand 

Energiestraat 1 in Naarden. 

 

06 Beslissing op bezwaar viskraam Catharina van Renneslaan 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 4  april 2019 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het  ingediende bezwaar door mevrouw Veldhuis, mede 

namens 15 overige omwonenden van de Catharina van Renneslaan te Bussum,  niet ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 


