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01 Informatiebrief Talent Primair gericht aan de gemeenteraadsleden 

B&W besluiten:  

Aanbieden aan de gemeenteraad van de raadsmededeling met informatiebrief en 

jaarverslag/jaarrekening 2015 van Talent Primair. 

02 Spoorse doorsnijdingen 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de rapportage van Goudappel Coffeng met de analyse van de 

verkeersafwikkeling op basis van de verwachte toekomstige dichtligtijden; 

2. Dat er gezien de nieuwe dichtligtijden enerzijds en de onzekerheden anderzijds ten aanzien van de 

werkelijke treinenloop en het verkeersgedrag geen aanleiding is een wijziging aan te brengen in de 

functie en het gebruik van de overwegen; 

3. Prorail dienovereenkomstig te berichten; 

4. In te stemmen met de brief. 

03 Raadsmededeling Bestuurlijke boete, Motie 16.21 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling waarin de motie 16.21 over bestuurlijke boete 

wordt beantwoord. 

04 Opzegging en vestiging opstalrecht Rugbyclub Naarden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met opzeggen huidige opstalrecht; 

2. In te stemmen met vestiging van een nieuw opstalrecht; 

3. (adjunct) Afdelingshoofd ROB-SLZ machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

notariële afwikkeling. 

05 Controleprotocol Sociaal domein tbv Regio Gooi- en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal domein 2016/2017 ten behoeve van de Regio Gooi en 

Vechtstreek vast te stellen. 

06 Besluit op bezwaar de heer S.J.H. 

B&W besluiten: 

Het op  16 juni 2016  door de heer S.J.H. ingediende bezwaarschrift tegen de weigering om handhavend 

op te treden tegen (vermeende) met het bestemmingsplan strijdige activiteiten (aanwezigheid 

volwaardig horecabedrijf, geluidsoverlast en geuroverlast) wordt ongegrond verklaard en het bestreden 

besluit van 12 mei 2016 blijft in stand. Daarnaast wordt het advies om met betrekking tot de geuroverlast 

onaangekondigde controles te houden overgenomen. 

07 Verzoek om informatie over gemeentewerf Bussum 

B&W besluiten in te stemmen met de brief aan de omwonenden van de gemeentewerf Bussum aan de 

Huizerweg. 

08 Verkoop recht van erfpacht Energiestraat 11 te Naarden 
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B&W besluiten: 

1. Toestemming te geven aan de huidige erfpachter voor het verkopen van een gedeelte van het recht 

van erfpacht m.b.t. Energiestraat 11 B te Naarden; 

2. Het (adjunct)-afdelingshoofd SLZ-ROB te machtigen om in afwachting van de herziene 

mandatenlijst, in voorkomende gevallen toestemming tot verkoop te geven, indien de beoogde 

koper met zijn bedrijvigheid voldoet aan de vestigingseisen, c.q. het bestemmingsplan. 

09 Verkoop recht van erfpacht Energiestraat 11 te Naarden 

B&W besluiten: 

3. Toestemming te geven aan de huidige erfpachter voor het verkopen van een gedeelte van het recht 

van erfpacht m.b.t. Energiestraat 11 B te Naarden; 

4. Het (adjunct)-afdelingshoofd SLZ-ROB te machtigen om in afwachting van de herziene 

mandatenlijst, in voorkomende gevallen toestemming tot verkoop te geven, indien de beoogde 

koper met zijn bedrijvigheid voldoet aan de vestigingseisen, c.q. het bestemmingsplan. 

10 Besluit op bezwaar Regenwulp 7 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 28 april 2016 ongewijzigd te handhaven; 

3. Een en ander overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften 

11 Raadsmededeling ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 

handicap en de gevolgen hiervan voor de gemeente; 

2. Kennis te nemen van hoe  gemeente Gooise Meren momenteel toewerkt naar een inclusieve 

samenleving; 

3. De raad over beslispunten 1 en 2 te informeren. 

 


