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01 Beslissing op bezwaar tegen meerjaren evenementenvergunning tennisweek Tennispark in Zon en 

Wind 

Burgemeester, onderscheidenlijk B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 16 november 2017 van de Commissie voor de bezwaarschriften 

in het bezwaarschrift tegen de meerjaren evenementenvergunning voor een kindertennis- en 

sportweek op Tennispark in Zon en Wind in Naarden; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren 

3. Het besluit van 13 september 2017 conform het advies in stand laten onder aanpassing van de 

motivering. 

 

02 Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 7 december 

2017 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 7 december 2017 van het 

Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.  

 

03 Advies Veiligheidsregio 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor het  overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio 

Gooi en Vechtstreek 7 december 2017. 

 

04 Raadsmededeling uitkomst bestuurlijk overleg inzake gebruik Naardertrekvaart 

B&W besluiten  de Raadsmededeling aan de raad te sturen. 

05 Besluit op bezwaar tegen weigering omgevingsvergunning Overscheenseweg 3a 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 14 november 2017 over te 

nemen en 

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

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 23 augustus 2017 te handhaven onder aanvulling zoals in het advies is 

overwogen;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

06 Ontwikkelingen Wmo taxi 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen in het Wmo taxi vervoer. 

 

07 Beslissing op bezwaar tegen verleende horeca-exploitatievergunning voor Marktstraat 30 in 

Naarden 

Burgemeester besluit: 
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1. Kennis te nemen van het advies van 17 november 2017 van de Commissie voor de bezwaarschrift in 

de bezwaarschriften tegen de horeca-exploitatievergunning voor het horecabedrijf aan Marktstraat 

30 in Naarden-Vesting. 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

3. Het besluit van 7 september 2017 conform het advies in stand laten. 

 

08 Beslissing op bezwaar tegen verleende horeca-exploitatievergunning voor Marktstraat 30 in 

Naarden 

Burgemeester besluit: 

1. Kennis te nemen van het advies van 17 november 2017 van de Commissie voor de bezwaarschrift in 

de bezwaarschriften tegen de horeca-exploitatievergunning voor het horecabedrijf aan Marktstraat 

30 in Naarden-Vesting. 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

3. Het besluit van 7 september 2017 conform het advies in stand laten. 

 

09 Beslissing op bezwaar tegen last onder bestuursdwang tot wegslepen voertuig Marktplein in 

Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 21 november 2017 van de Commissie voor de bezwaarschrift in 

de bezwaarschriften tegen de last onder bestuursdwang tot het wegslepen van een voertuig van het 

Marktplein in Bussum; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren. 

3. Het besluit van 27 september 2017 (last onder bestuursdwang) conform het advies in stand laten. 

 

 


