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01 Uitvoeringskader evenementen Gooise Meren 2018 

B&W besluiten:  

1. Het uitvoeringskader evenementen Gooise Meren 2019 vast te stellen. 

2. Het hierboven genoemde uitvoeringskader door middel van een raadsmededeling aan de 

gemeenteraad kenbaar te maken. 

 

02 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning Huizerweg 8 Bussum 

B&W besluiten:  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 10 januari 2018 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk 

te verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 15 augustus 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouders van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

03 Anterieure- en planschadeovereenkomst inzake omgevingsvergunning Brinklaan 2 tm 10 te Bussum 

B&W besluiten:  

De anterieure- en planschadeovereenkomst inzake de aanvraag omgevingsvergunning Brinklaan 2 tot en 

met 10 te Bussum met initiatiefnemer te sluiten. 

 

04 Schriftelijke vervolgvraag snippergroen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de gestelde vraag van dhr Bellaart over snippergroen. 

 

05 Raadsvragen inzake Willem de Zwijger  

B&W besluiten:  

In te stemmen met beantwoording van de raadsvragen 

 

06 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing verlenging verleende urgentie woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw H. ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 19 september 2018 te herroepen en in plaats daarvan een nieuw besluit te 

nemen inhoudende het verlengen van de urgentie met drie maanden voor een 2-kamerwoning in de 

gemeente Gooise Meren.  

 

07 Beleidsregel éénmalige subsidie ontwikkelen sportaanbod specifieke doelgroepen 
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B&W besluiten: 

In te stemmen met de beleidsregel éénmalige subsidie voor sportaanbieders die sport- en 

beweegaanbod willen ontwikkelen voor specifieke doelgroepen. 

 

08 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Kloosterstraat 10 te Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 29 november 2018 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van bezwaarde ontvankelijk te verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 2 juli 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

09 Beleidsregel éénmalige subsidies voor kleinschalige sportevenementen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beleidsregel éénmalige subsidies voor kleinschalige sportevenementen. 

 

10 Mandaatbesluit OFGV 2019 

B&W besluiten: 

Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Gooise Meren voor de OFGV 2019 vast te 

stellen. 

 

11 Onderhoudsplan Muiderberg 

B&W besluiten:  

In te stemmen met beantwoording van de raadsvragen over Onderhoud Muiderberg. 

 

12 Vervolg ontwikkeling wijkwethouderschap 

B&W besluiten: 

1. De invulling van het wijkwethouderschap vorm te geven op de wijze zoals aangegeven in de 

samenvatting randvoorwaarden en aanbevelingen, inclusief vormgeving;  

2. De raad met de raadsmededeling te informeren over deze invulling;  

3. De 2e wijkadviseur structureel op te nemen in de begroting en dit via het 1e voortgangsverslag te 

bewerkstelligen. 

 

 


