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01 Verbouwing gemeentehuisplein 

B&W besluiten  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde, 

Verbouwing gemeentehuisplein. 

 

02 Integrale KindCentra (IKC) 

B&W besluiten  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de GDP ingediend op 5 november 

2019. 

 

03 Besluit op bezwaar tijdelijke vergunning Groote Zeesluis Muiden voor een periode van 18 maanden 

B&W besluiten 

Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 31 oktober 2019 over te nemen en  

1. de bezwaren, met uitzondering van het bezwaarschrift van A, ontvankelijkheid te verklaren; 

2. de bezwaren, voor zover ontvankelijk, gegrond te verklaren;  

3. het bestreden besluit van 5 juli 2019 in te trekken en het nemen van een nieuw besluit met 

inachtneming van de inhoudelijke overwegingen van de Commissie voor de bezwaarschriften; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en derde-belanghebbende van de op de bezwaren 

genomen besluiten, het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting mee te 

zenden.   

 

04 Bed & breakfast beleid 

B&W besluiten  

1. De beleidsnotitie Bed & Breakfast (B&B) vast te stellen en te publiceren. 

2. De raad te infomeren middels een raadsinformatiebrief. 

 

05 Vaststellen jaarverslag CRK&E 2018 

B&W besluiten  

Het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E)  2018 vast te stellen en het 

jaarverslag ter kennisname aan de raad te sturen. 

 

06 Evaluatie Centrummanagement 2019 

B&W besluiten  

Kennis te nemen van de ‘Evaluatie Centrummanagement 2019’. 

 

07 Regionale Detailhandelsvisie 

B&W besluiten  

1. De Regionale Detailhandelsvisie Gooi- en Vechtstreek vast te stellen; 
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2. In te stemmen met de mededeling hierover aan de Raad.   

 

08 Communicatie 5G 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van de beantwoordingslijn van vragen van inwoners over uitrol 5G; 

2. Deze beantwoordingslijn vermelden op de website en bij toekomstige vragen hiernaar te verwijzen; 

3. In te stemmen met de raadsmededeling, over de wijze waarop inwoners worden geïnformeerd. 

 

09 Beantwoording raadvraag ext. Art 33 inzake steun van Regio voor aanmelden sleutelgebied 

Hilversum bij de MRA 

B&W besluiten: 

Akkoord te gaan de beantwoording raadvraag ext. Art 33 inzake steun van Regio voor aanmelden 

sleutelgebied Hilversum bij de MRA.  

 

10 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Groote Zeesluis, Sluisstraat 1 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 28 november 2019 over te nemen en 

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

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

bezwarencommissie aan bezwaarden en aan vergunninghouder mee te zenden. 

 

11 Afwijzing urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 10 september 2019 ongewijzigd te handhaven; 

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

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

12 Schorsing standplaatsvergunning weekmarkt Bussum 

B&W besluiten: 

1. Het namens de heer H. Z. ingediende bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan de heer H. Z. het op het bezwaar genomen besluit en het advies van de 

Commissie mee te zenden. 

 

13 BW RM motie huisartsenpost Crailo 

B&W besluiten: 

De raadsmededeling vast te stellen over de afhandeling van de motie over een huisartsenpost en 

dienstapotheek op Crailo. 

 


