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01 Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied – Maxisweg-Oost 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied – Maxisweg Oost; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied – Maxisweg Oost ter visie te leggen in de 

periode van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018. 

 

02 Besluit op bezwaar Burgemeester van Hasseltlaan 17 Naarden 

B&W besluiten:  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 5 april 2018 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaren ingediend door de heer en mevrouw O., de 

heer en mevrouw P. en de heer De W. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 10 november 2017 ongewijzigd te handhaven; 

4. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de bezwaarden en aan de 

vergunninghouder dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnota van 

verweerder) mee te zenden.  

 

03 Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek verholen goot Amsterdamsestraatweg 

13 

B&W besluiten: 

1. Kennisnemen van het advies van 29 maart 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften in het 

bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving over een verholen goot op het 

perceel Amsterdamsestraatweg 13 in Naarden, en het advies overnemen. 

2. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek ontvankelijk en ongegrond 

verklaren. 

3. Het besluit van 22 november 2017 (afwijzing verzoek om handhaving) in stand laten. 

 

04 Besluit op bezwaar Palmvogellaan 6 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 29 maart 2018 over te nemen en 

1.  Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer S.A.M. K.t en 

mevrouw M. van N. ontvankelijk te verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 4 december 2017 ongewijzigd te handhaven; 

4. het verzoek om kostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af te wijzen; 

5. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de (gemachtigde van) van 

bezwaarden dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Handhavingsplan sociaal domein 2018 

B&W besluiten: 
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1. Het Handhavingsplan 2018 Sociaal Domein vast te stellen. 

2. De gemeenteraad te informeren door middel van de raadsmededeling met het handhavingsplan als 

bijlage. 

06 Raadsmededeling  Visie Passantenhaven naar de gemeenteraad 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling RM 774294. 

 

 


