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01 Instemmen verbetering meldingen openbare ruimte en 

publiciteitscampagne 

B&W besluiten:  

1. Geen gebruik te maken van (gratis) landelijke apps;  

2. Geen eigen te app ontwikkelen; 

3. Te kiezen voor het verbeteren van de huidige melding via website en publiciteitscampagne; 

4. Een jaar lang de verbetering te monitoren; 

5. De gemeenteraad via een raadsmededeling te informeren. 

 

02 Snippergroen met kabels/leidingen 

B&W besluiten: 

Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen omtrent kabels/leidingen in snippergroen 

 

03 Vaststelling subsidie 2017 Buurtsportcoach Sportfondsen 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de subsidievaststelling aan Sportfondsen voor de buurtsportcoaches ter hoogte 

van €56.295,-. 

2. In te stemmen met besteding van het resterende budget ter hoogte van € 31.205,- te besteden als 

werkbudget voor de jaren 2018 en 2019. 

 

04 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning Meijerkamplaan 39 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 12 juli 2018 over te nemen en  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de bezwaarden woonachtig op 

de adressen Meijerkamplaan 27 tot en met 33 en 45 tot en met 51 en Nieuw Hilversumseweg 51 tot 

en met 55 niet-ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ingediend door de bezwaarden woonachtig 

op de adressen Meijerkamplaan 35,41 en 43 ontvankelijk te verklaren; 

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

3. het bestreden besluit van 27 maart 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

4. De verzoeken om kostenvergoeding op grond van artikel 7:15, lid 2 van de Awb af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, dit advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning Botweg 42 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 9 juli 2018 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer J. K. ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 7 mei 2018 ongewijzigd in stand te laten; 
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4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, dit advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

06 Beunis namens Waller - verlening omgevingsvergunning Meentweg 9 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 23 juli 2018 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking van dit besluit aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende 

(vergunninghouder), dit advies mee te zenden. 

 

07 Vaststellen subsidies 2017 nr 6, Kunst, cultuur, toerisme en evenementen plus sport boven  

€ 25.000,- 

B&W besluiten: 

In te stemmen met het vaststellen van verleende subsidies 2017 aan de in de overzichtsbijlage genoemde 

organisaties. 

 

08 Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning H.A. Lorentzweg 81 Bsm 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 6 augustus 2018 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar van bewaarde ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 10 april 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te 

zenden. 

 

09 Besluit op bezwaar de heer S. 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer M. S.    

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 25 januari 2018 ongewijzigd in stand te laten; 

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

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

besluit het advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

10 Vangnetregeling zwemdiploma A 

B&W besluiten de overeenkomst vangnetregeling zwemmen vast te stellen. 
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11 Beslissing op bezwaarschrift FORT n.a.v. Wob-verzoek Oud Valkeveen/vermakelijkhedenretributie 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 8 augustus 2018 over te nemen en  

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond re verklaren; 

3. Het besluit van 4 april 2018 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het verzoek om vergoeding van kosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan Fort Advocaten van dit besluit het commissieadvies en het verslag van de 

hoorzitting (inclusief de pleitnotities) mee te zenden.  

 

12 Beslissing op bezwaarschrift n.a.v. WOB-verzoek vermakelijkhedenretributie 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 8 augustus 2018 over te nemen en  

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het besluit van 9 maart 2018 ongewijzigd te handhaven; 

4. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen; 

5. het Wob-verzoek voor zover dat ziet op gegevens die onder de gemeenteraad berusten, door te 

sturen aan de gemeenteraad; 

6. Met de bekendmaking aan Janike Haakmeester Advocatuur van dit besluit het commissieadvies en 

het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotities) mee te zenden. 

 

 


