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01 Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval. 

 

02 Verlening omgevingsvergunning Amersfoortsestraatweg 49 

B&W besluiten: 

Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften van 11 april  2019 over te nemen en  

1. de bezwaren ontvankelijkheid te verklaren, met uitzondering van het bezwaar van de heer Z. en 

mevrouw N.; 

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

3. het bestreden besluit van 1 juni 2018 te herroepen en te bezien of de onderhavige aanvraag in 

behandeling dient te worden genomen via de openbare voorbereidingsprocedure; 

4. proceskosten toe te wijzen als in het bezwaarschrift om toekenning van proceskosten is verzocht;  

5. met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en derde belanghebbende van de op de 

bezwaren genomen besluiten, het advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting 

(inclusief de pleitnotitie) mee te zenden.   

 

03 Verlening omgevingsvergunning Irisstraat 17 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften niet over te nemen en; 

1. de ingediende bezwaren, in afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften, 

ontvankelijk en ongegrond te  

2. verklaren; 

3. het bestreden besluit van 10 december 2018 te handhaven; 

4. met de bekendmaking van het besluit aan bezwaarden, het besluit op bezwaar (inclusief advies en 

het verslag van de hoorzitting  

5. afkomstig van de Commissie voor de bezwaarschriften) mee te zenden. 

 

04 Sociaal jaarverslag 2018 

B&W besluiten: 

Het college stemt in met het voorleggen van het sociaal jaarverslag 2018 aan de Raad, via de 

raadsmededeling. 

 

05 Mandatering urgentieregeling en huisvestingsverordening 

B&W besluiten: 

Ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 wordt het college voorgesteld: 

1. In te stemmen met het mandaatbesluit urgentieverlening aan de Regio Gooi en Vechtstreek; 

2. In te stemmen met het mandaatbesluit huisvestingsvergunning aan de woningcorporaties 

werkzaam in de Regio; 

3. In te stemmen met het Reglement op de Regionale Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2019; 
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4. In te stemmen met het voorstel om de leges voor de huisvestingsvergunning op nihil te stellen; 

5. In te stemmen met het voorstel de Regio te verzoeken namens alle regiogemeenten de 

gezamenlijke woningcorporaties officieel te verzoeken het mandaat te aanvaarden. 

 

 


