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01 Beantwoording raadsvragen Groen Links m.b.t. Voestalpine 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording raadsvragen Groen Links-fractie ten aanzien van Voestalpine. 

 

02 Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning bouwen Graaf Florislaan 2 

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

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 4 december 2017 ongewijzigd te handhaven; 

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 de indieners van bezwaar,   

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

 

03 Besluit op bezwaar betreffende omgevingsvergunning voor het kappen van 14 bomen Graaf 

Florislaan 2 

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. In afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit van 13 

december 2017 herroepen;  

4. Voor zover daarin toepassing is gegeven aan het bestemmingsplan “Het Spiegel-Prins Hendrikpark 

2010” en voor de op de bomen;  

5. Betrekking hebbende regels. Voor het overige het bestreden besluit van 13 december 2017 in stand 

laten; 

6. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indieners van bezwaar, het 

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

 

04 Raadsmededeling: Gooise Meren en het VN-Verdrag Handicap 

B&W besluiten:  

De Raad te informeren over  recente acties die de gemeente heeft ondernomen i.v.m. het VN-Verdrag 

Handicap waaronder de aanbieding van een pamflet aan  de minister van VWS én de VNG en de 

aanmelding bij de VNG als Koploper gemeente VN Verdrag Handicap.  

 

05 Jaarverslag met jaarrekening 2016 en informatiebulletin Talent Primair 

B&W besluiten: 

1. Aan de gemeenteraad aanbieden van het jaarverslag 2016 Talent Primair met informatiebulletin; 

2. Vaststellen van de bijbehorende Raadsmededeling.  
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06 Aanbesteden leerlingenvervoer 2018 

B&W besluiten: 

1. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met terugwerkende kracht, per 1 januari 

2018, te mandateren/volmacht te verlenen met het recht tot het verlenen van 

ondermandaat/substitutie om een inkoopprocedure te starten voor leerlingenvervoer en 

jeugdhulpvervoer; 

2. Het aanbestedingsdocument Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer 2018-2021, inclusief 

bandbreedte, vast te stellen; 

3. De algemeen directeur van de Regio te mandateren/volmacht te verlenen met het recht tot het 

verlenen van ondermandaat/substitutie voor: opdrachtverstrekking van het leerlingenvervoer, 

controle op rechtmatigheid, behandeling klachten, verwerking van persoonsgegevens; 

4. Volmacht te verlenen met recht op substitutie aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren en  het contractbeheer voortvloeiend uit 

deze aanbesteding uit te voeren.  

 

 


