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01 Vaststelling reglement basisregistratie personen Gooise Meren 2016 

B&W besluiten in te stemmen met het reglement basisregistratie personen Gooise Meren 2016 

 

02 Zienswijzen tegen in behandeling nemen aanvraag aanpassing sluitingstijden Heidezicht 

De burgemeester stemt in met  

de beantwoording van de ingediende zienswijzen inzake het voornemen de aanvraag tot aanpassing van 

de sluitingstijden van Heidezicht in behandeling te nemen. 

 

03 Regeling briefadressen en adresonderzoeken Gooise Meren 2016 

B&W besluiten:  

In te stemmen met en vaststellen van de regeling briefadressen en adresonderzoeken Gooise Meren 

2016. 

 

04 Beslissing op bezwaar 

Burgemeester besluit af te wijken van het advies van de commissie, verklaart het bezwaarschrift 

ongegrond en handhaaft het bestreden besluit, onder wijziging en aanvulling van de gronden van het 

besluit zoals in de beslissing op bezwaar is vermeld. 

 

05 Beslissing op bezwaar 

Burgemeester besluit het bezwaarschrift ongegrond en handhaaft het bestreden besluit, onder 

aanvulling van de gronden en de motivering zoals de commissie in haar advies heeft aangegeven. 

Het college vult de gronden van het bestreden besluit verder aan met de vermelding van artikel 108 van 

de Gemeentewet en artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet (PW). 

 

06 Besluit op bezwaar 

Burgemeester besluit: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens mevrouw M.F.D.P. C. 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 23 maart 2016 aan te vullen;  

4. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan gemachtigde van bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit 

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

 

07 Ter inzagelegging OBP Rotonde Churchillstraat - Rijksweg 

Burgemeester besluit:  

1. Kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg; 

2. Het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg voor een periode van 6 weken ter 
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inzage te leggen. 

 

Besluit: conform 

08 Beslissing op bezwaar 

Burgemeester besluit het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren, overeenkomstig het advies 

van de Commissie voor de bezwaarschriften van 4 juli 2016. 

 

09 Besluit op bezwaar Statenlaan 4 

Burgemeester besluit te beslissen op bezwaren overeenkomstig het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften van 4 juli 2016.   

 

10 Veilig Thuis: terugblik en vooruitblik 

Burgemeester besluit in te stemmen met de raadsmededeling over het Jaarverslag 2015 Veilig Thuis en 

het Inspectierapport hertoets Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. 

 

11 Onherroepelijk bestemmingsplan Stork-locatie 

Burgemeester besluit in te stemmen met het informeren van de raad van het feit dat de Raad van State 

heeft ingestemd met de gekozen oplossing naar aanleiding van haar tussenuitspraak op 23 december 

2015 en dat daardoor nu het bestemmingsplan Stork-locatie onherroepelijk is geworden 

 

 


