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01 Intentieovereenkomst Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg; 

2. Wethouder H. Boland te mandateren de intentieovereenkomst te ondertekenen. 

 

02 Sociaal Jaarverslag 2017 

B&W besluiten: 

Het college stemt in met het voorleggen van het sociaal jaarverslag 2017 aan de Raad, via de 

raadsmededeling. 

03 Mogelijke aantasting Groote Zeesluis Muiden 

B&W besluiten: 

Akkoord met beantwoording schriftelijke vraag GDP Mogelijke aantasting Groote Zeesluis Muiden 

 

04 Verrekening neveninkomsten 2017 

B&W besluiten: 

Vast te stellen dat op basis van opgaven van de neveninkomsten over het jaar 2017, geen verrekening 

van neveninkomsten hoeft plaats te vinden. 

 

05 Brinklaan 15ab - anterieure overeenkomst en allonge 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen art. 33 RvO inzake Parkeren Brinklaan 

15ab – uitvoering conform raadsvoorstel (23 maart 2016).  

 

06 Beslissing op bezwaar Badlaan 18A 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen en  

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. De ingediende bezwaren ongegrond verklaren en de vergunning weigeren wegens strijd met het 

bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand; 

3. In afwijking van het advies van de Commissie naar aanleiding van het beroep op 

gelijkheidsbeginsel het besluit niet nader te motiveren; 

4. In afwijking van het advies van de Commissie te bepalen dat de aanvraag omgevingsvergunning 

wel toeziet op het wijzigen van het gebruik naar wonen, en dit gebruik naar wonen te weigeren.  

5. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indieners van bezwaar, 

het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting mee te zenden alsmede de 

pleitnotitie en de schriftelijke toelichting van het college op vragen die tijdens de zitting zijn 

ontstaan 
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07 Besluit op bezwaar Oud Bussummerweg 49 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 7 mei 2018 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer Steinhauser 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 13 februari 2018 ongewijzigd in stand te laten;  

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

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

08 Overlegreactie op concept ontwerpbestemmingsplan Almere Poort Buitendijks 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de overlegreactie op het concept ontwerpbestemmingsplan Almere Poort 

Buitendijks toegezonden door de gemeente Almere in het kader van het vooroverleg ex artikel 

3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro); 

2. De raad te  informeren over de overlegreactie middels bijgaande raadsmededeling; 

3. De overlegreactie op het concept ontwerpbestemmingsplan Almere Poort Buitendijks toe te 

sturen naar de gemeente Almere. 

 

 


