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01 Besluit op bezwaar vellen eiken Graaf Wichmanlaan 34 en Lindelaan 35 te Bussum 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. de ingediende bezwaren door mevrouw K. kennelijk niet ontvankelijk verklaren; 

2. de ingediende bezwaren door mevrouw Van E. ontvankelijk te verklaren; 

3. met betrekking tot de gegrondheid van het door mevrouw Van E. ingediende bezwaarschrift het 

bezwaar ongegrond te verklaren; 

4. het bestreden besluit van 30 april 2019 aan te vullen met de waarden genoemd in artikel 9 van 

het bestemmingsplan; 

5. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indiener van bezwaar, 

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

 

02 Besluit op bezwaar weigeren omgevingsvergunning Meerstraat 31 Naarden 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 28 oktober 2019 over te 

nemen en 

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

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

3. het bestreden besluit van 14 juni 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

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

het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

03 Accordering en implementatie MRA Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap 

B&W besluiten: 

1. De MRA Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap formeel vast te stellen en het belang 

van de Roadmap te onderstrepen; 

2. De directie de opdracht te geven om de Roadmap te implementeren in de organisatie; 

3. Het ambitieniveau voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap op gevorderd vast te stellen; 

4. Jaarlijks de voortgang te laten monitoren en de resultaten daarvan te bespreken in de Stuurgroep; 

5. Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de regionale expertpool. Deze expertpool kan het 

innovatieve proces van de Roadmap ondersteunen. Expertise zal vooral liggen in de meetmethodiek 

en in het inkooppakket bebording (één van de vijf vastgestelde circulaire inkooppakketten van de 

duurzaamheidstop van oktober 2019). 

 

Dit betekent dat  

A. het ambtelijk apparaat en de stuurgroep het ambitieniveau gaat vertalen in concrete resultaten 

en acties, inclusief eventuele mijlpalen die zichtbaar zijn voor Gooise Meren;  

B. de nulmeting opgestart wordt op basis van de Roadmap meetmethodiek. 

 

04 Eikenprocessierups 

B&W besluiten met de beantwoording van de schriftelijke vragen in te stemmen. 
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05 Rookvrije generatie schriftelijke vragen 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording op schriftelijke vragen over Rookvrije Generatie en 

herinrichting buitenruimte gemeentehuis. 

 

 


