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01 Veiligheidsmaatregelen pand De Vonk (Nassaulaan 43-45 Bussum) 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het verwijderen van de pannen en de schoorstenen van het pand De Vonk en het dak 

in te pakken met plastic.  

 

02 Beslissing op bezwaar Ravelijn en Woningstichting Naarden 

B&W besluiten:  

1. Het bezwaar van Bewonerscommissie van wooncentrum het Ravelijn  en De Woningstichting 

Naarden (eigenaar van “Het Ravelijn”), ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar van Bewonerscommissie van wooncentrum het Ravelijn en De Woningstichting 

Naarden (eigenaar van “Het Ravelijn”), ongegrond te verklaren; 

3. Naar aanleiding van het advies van de hoorcommissie het bestreden besluit van 18 september 2017 

aan te vullen, in die zin dat de belangen genoemd in artikel 2, eerste lid onder a, b en c en het tweede 

lid onder a en b van de WVW 1994 ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit; 

4. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit en dit advies en het verslag van 

de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

03 Regionale afspraken in verband met Provinciale ruimtelijke verordening 

B&W besluiten:  

1. Instemmen met ‘Regionale afspraken Stedelijke Ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’ 

2. Besluiten om de portefeuillehouder voor stedelijke ontwikkelingen en zijn/haar plaatsvervanger(s), 

te mandateren om te besluiten over instemming met een stedelijke ontwikkeling of voorziening als 

bedoeld in artikel 6, 7 en 8, lid 1 van de ‘Regionale afspraken Stedelijke Ontwikkelingen Gooi en 

Vechtstreek’; 

3. Besluiten om de vertegenwoordiger van de gemeente in het Algemeen Bestuur en zijn/haar 

plaatsvervanger(s), te mandateren om te besluiten over instemming met een stedelijke ontwikkeling 

of voorziening als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de ‘Regionale afspraken Stedelijke Ontwikkelingen 

Gooi en Vechtstreek’. 

 

04 Raadsmededeling “meerjarige afspraken met de gemeentelijke accountant” 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling. 

 

05 Subsidie Kind Talent Centrum 

B&W besluiten: 

Een subsidie van € 19.908 te verlenen voor de pilot Kind Talent Centrum. 

 

 


