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01 Beantwoording raadsvragen autokraken Rembrandtpark 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen "Golf auto-inbraken Rembrandtpark" 

(VVD);  

2. In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen "Auto- en woninginbraken 

Rembrandtkwartier Naarden"(GDP). 

02 Verlening omgevingsvergunning Nieuwe Brink 5-17 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en  

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

3. Het bestreden besluit van 26 maart 2o20 aan te vullen met de bijzondere voorwaarde dat er toezicht 

wordt gehouden op de wijze van omgang van de sportschoolbezoekers met gewichten e.d.;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder het advies van de Commissie met 

het besluit op bezwaar mee te zenden. 

03 Verslag Samen Sneller Duurzaam 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het verslag ‘Samen Sneller Duurzaam 2017-2019’.  

2. De aandachtspunten uit het verslag te onderstrepen en hiervoor aandacht te vragen in de 

gemeentelijke organisatie.  

3. De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de resultaten en de voortgang van 

Samen Sneller Duurzaam. 

04 Cereslaan 6 te Bussum  

B&W besluiten in afwijking van het advies van de CRK en gelet op de bepalingen in de Wabo, de 

omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen aan de voorgevel van de woning (activiteit het 

bouwen van een bouwwerk) op het perceel Cereslaan 6 te Bussum te verlenen. 

05 Advies portefeuillehouders overleg Milieu en Duurzaamheid 23 oktober 2020 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg milieu en 

duurzaamheid 23 oktober 2020 

06 Raadsmededeling September Circulaire 2020 
B&W besluiten: 
Kennisnemen van de in de bijlage toegevoegde raadsmededeling met hierin:  
1. De effecten van de septembercirculaire voor 2020;  
2. De beschikbaar gestelde extra gelden voor taakmutaties. 

07 Afwijzing aanvraag 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. Met bestreden besluit van 17 juni 2020 ongewijzigd te handhaven;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 
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verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

08 Beantwoording schriftelijke vragen Cultuurhistorische waarde Huibert van Eijkenstraat in Naarden 

B&W besluiten de beantwoording Raadsvragen artikel 33 over Cultuurhistorische waarde Huibert van 

Eijkenstraat in Naarden. 

 


