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01 Beoordelingsformat selectie ontwikkelaar voor locaties gemeentehuis Muiden en stadskantoor 

Naarden 

B&W besluiten in te stemmen met het beoordelingsvoorstel ingebrachte plannen voor de 

herontwikkeling van de locatie gemeentehuis Muiden respectievelijk stadskantoor Naarden. 

02 Besluit op bezwaar Raadhuisstraat 1-3 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het advies van 2 februari 2016 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

verband met een ingediend bezwaarschrift (met betrekking tot de afwijzing van het verzoek tot 

handhaving bij de verbouw van de opstallen op het perceel Raadhuisstraat 1-3 te Naarden tot een 

hotel) en het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; 

2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 27 oktober 2016, het verzoek tot handhaving af te wijzen 

bij de verbouw van de opstallen op het perceel Raadhuisstraat 1-3 te Naarden tot een hotel, worden 

ontvankelijk en deels gegrond (overschrijding geluidsnormen) en ongegrond (bouwplan) verklaard.  

03 Beeldkwaliteitsplan de overtuinen 

B&W besluiten het ‘Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk’ vrij te geven voor terinzagelegging  

gedurende 6 weken. 

04 Raadsmededeling ombudfunctie 

B&W besluiten: 

Het informeren van de gemeenteraad over de beëindiging van de pilot ombudsfunctie. 

05 Besluit op bezwaar mw. A. 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren tegen het besluit van 12 oktober 2016 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 12 oktober 2016 ongewijzigd te handhaven;  

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

06 Besluit op bezwaar Goeman Borgesiuslaan 20 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en met betrekking tot de 

ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar van mevrouw Busch-Buchwaldt ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 9 november 2016 ongewijzigd te handhaven; 

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

hoorzitting mee te zenden. 

 

 


