
Openbare besluitenlijst B&W  
d.d  26 februari 2019  
 
 
 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

01 Schriftelijke vragen inrichting openbare ruimte Bachlaan 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over de inrichting van de openbare ruimte 

Bachlaan. 

 

02 Aanvraag aanwijzing Schoutenwerf als gemeentelijk monument 

B&W besluiten:  

1. De procedure op te starten op grond van de Erfgoedverordening en het advies van de CRKE om 

- het Poortgebouw annex kantoor 

- de voormalige directeurswoning aan de Hellingstraat 

- de muur aan de Hellingstraat 

allen gelegen op het terrein van de Schoutenwerf in Muiden aan te wijzen als gemeentelijke monument; 

2. Het voornemen te hebben de overige onderdelen van de Schoutenwerf waarvan verzocht is om 

die onderdelen ook als monument aan te wijzen, niet aan te wijzen als monument en de aanvrager en de 

kadastraal gerechtigde(n) conform artikel 4 van de Erfgoedverordening in kennis te stellen. 

 

03 Beslissing op bezwaarschrift tegen twee Wob-besluiten over verkeer rondom Speelpark Oud 

Valkeveen 

B&W besluiten: 

1. De bezwaren ingediend door Fort Advocaten namens Speelpark Oud Valkeveen B.V. en de heer 

M.R. van de K. ontvankelijk te verklaren;   

2. De bezwaren tegen het besluit op wob-verzoek 1 ongegrond te verklaren en ook de bezwaren tegen 

het besluit op wob-verzoek 2 -in afwijking van het commissieadvies- ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 27 juli 2018 op wob-verzoek 1 te handhaven en ook het bestreden besluit 

van 27 juli 2018 op wob-verzoek 2 -in afwijking van het commissieadvies- te handhaven; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten -in afwijking van het commissieadvies- af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van de op de bezwaren genomen 

besluiten het commissieadvies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

04 Biomassacentrale in Diemen 

B&W besluiten in te stemmen met beantwoording vraag D 66 biomassacentrale.  

 

05 Schriftelijke raadsvragen wijkwethouderschap 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen met betrekking tot de invulling van het 

wijkwethouderschap. 

 

06 Ondersteunen brief Uithoorn mbt. Schiphol  

B&W besluiten 
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1. De brief van de gemeente Uithoorn, inzake een oproep aan de Tweede Kamer om totdat er een 

nieuwe voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol is gevonden, niet zonder draagvlak onder de 

regio-gemeenten besluiten te nemen over de toekomst van de luchtvaart, te ondersteunen door 

middel van mee-tekenen;  

2. De portefeuillehouder te machtigen om de brief te ondertekenen. 

 

07 Compensatieregeling sociale woningbouw 

B&W besluiten:  

De beantwoording op de schriftelijke raadsvragen door de Part van de Arbeid over de 

Compensatieregeling vast te stellen. 

 

08 Opruimplanning evenementen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen art 33 over de opruimplanning bij 

evenementen. 

 

 


