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01 Waarneming portefeuilles 

B&W besluiten:  

1. De gewijzigde portefeuilleverdeling, inclusief benoemingen in de samenwerkingsverbanden en 

verdeling wijkwethouderschappen, het loco-burgemeesterschap en de vervangingsregeling vast te 

stellen;  

2. De raad met een raadsmededeling over uw besluiten te informeren.  

 

02 Raadsvragen n.a.v. raadsmededeling langere doorlooptijden Wabo-vergunningen 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording raadsvragen 50-PLUS fractie naar aanleiding van de 

raadsmededeling langere doorlooptijden aanvragen Wabo-vergunningen. 

 

03 Raadsvragen n.a.v. raadsmededeling langere doorlooptijden Wabo-vergunningen 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording raadsvragen 50-PLUS fractie naar aanleiding van de 

raadsmededeling langere doorlooptijden aanvragen Wabo-vergunningen. 

 

04 Weigering omgevingsvergunning kappen bomen Bussummerstraat 2 Ndn 

B&W besluiten:  

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

2. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

3. De bezwaren ongegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 10 april 2018 ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit het advies van de Commissie en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Verlening omgevingsvergunning Dorpsstraat 8-10 Muiderberg 

B&W besluiten:  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 7 mei 2018 in stand te laten onder intrekking van de voorwaarde dat 

er  5  parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd; 

4. Het verzoek om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Awb af te 

wijzen;  

5. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan bezwaarden en aan derde- 

belanghebbende het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting (inclusief de 

pleitnota) mee te zenden. 
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06 Vaststellen plan van aanpak Inclusie 

B&W besluiten: 

1. Het plan van aanpak Inclusie vast te stellen; 

2. Een raadsmededeling te doen over het plan van aanpak Inclusie ná vaststelling van de 

programmabegroting eind november 2018. 

 

07 Aanwijzen gemeentelijke monumenten 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het starten van de procedure tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en 

daarmee voornemens te zijn de volgende panden aan te wijzen als gemeentelijk monument: 

- A.L.G. Bosboom Toussaintlaan 4, Bussum 

- A.L.G. Bosboom Toussaintlaan 6, Bussum 

- Eslaan 6, Bussum 

- Eslaan, 8, Bussum 

- Franse Kampweg 6, Bussum 

- Groot Hertoginnelaan 30,, Bussum 

- Nieuwe ’s-Gravelandseweg 78a, Bussum 

- Oud Bussummerweg 22, Bussum 

- Parklaan 2, Bussum 

- Singel 6, Bussum 

- Wilhelminaplantsoen 14-16, Bussum 

- Willemslaan 36, Bussum 

- Willemslaan 38, Bussum 

- Willemslaan 40, Bussum 

 

08 Beslissing op bezwaar afwijzen woonurgentie mevrouw S. 

B&W besluiten: 

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

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 11 juli 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

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

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

 

 


