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01 Bestemmingsplan Centrumplan Keverdijk 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Centrum Keverdijk’ en het 

concept ‘Beeldkwaliteitplan Centrumplan Keverdijk’; 

2. In te stemmen met de concept overeenkomsten met Dudok Wonen en de ontwikkelaar van het 

MFC; 

3. De ondertekening van de overeenkomsten te mandateren aan wethouder Schimmel; 

4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied – Centrum Keverdijk’ vrij te geven voor zienswijzen 

op grond van de Wro voor een periode van 6 weken en het concept ‘Beeldkwaliteitplan Centrumplan 

Keverdijk’ vrij te geven op grond van de inspraakverordening en ook voor een periode van 6 weken 

ter inzage te leggen; 

5. In te stemmen met het versturen van de raadsmededeling ‘Bestemmingsplan Centrum Keverdijk. 

 

02 Evaluatie voorjaarskermis 2019 

B&W besluiten: 

De raad te informeren over de evaluatie van de voorjaarskermis 2019 en het voorstel van extra 

maatregelen voor de najaarskermis 2019. 

 

03 Advies aanwijzingsprogramma Houten huizen NHW 

B&W besluiten: 

1. Positief te adviseren over het voorstel van de minister van OC&W om de volgende panden in de 

gemeente Gooise Meren aan te wijzen als rijksmonument: 

a. Noordpolderweg 1 en 4 Muiden 

b. Zuidpolderweg 3 en 4 Muiden 

c. Weesperbinnenweg 1a en 7 Muiden 

2. Aan de minister van OC&W voor te stellen inzicht te geven in het selectieproces en de objecten die 

niet worden voorgedragen. 

 

04 Zwemverbod vestinggrachten Naarden 

B&W besluiten: 

Kennis te nemen van 

Burgemeester H. ter Heegde heeft op 4 juni 2019 een zwemverbod en verbod op magneetvissen 

afgegeven voor de vestinggrachten in Naarden. 

 

05 Uitgangspuntennotitie 

B&W besluiten: 

Vaststellen beantwoording raadsvraag over uitgangspunten Crailo. 

 

06 Beheer van bomen 



 

 

 

 

Pagina 2 van 3 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

07 Beslissing op bezwaarschrift tegen Wob-besluit inzake Marktstraat 21 te Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ingediend door mr. J.C. H. namens N. H. en Umaco Loosdrecht B.V. ontvankelijk te 

verklaren;   

2. Het bezwaar gegrond te verklaren en aan bezwaarde een overzicht te verstrekken van documenten 

die zijn opgenomen in Squit XO, met het verzoek om aan te geven van welke documenten hij een 

afschrift wil ontvangen;    

3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten te honoreren met vergoeding van twee punten; 

4. Het commissieadvies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotities) mee te zenden met 

de beslissing op bezwaar. 

 

08 Wijziging procedure bezwaarschriften USD en VTH 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het wijzigen van de procedure bezwaarschriften voor in het aanwijzingsbesluit 

genoemde besluiten van het college van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (USD) en 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH); 

2. Het Aanwijzingsbesluit vereenvoudigde afdoening bezwaarschriften vast te stellen; 

3. De regeling Commissie Bezwaarschriften Gemeente Gooise Meren 2016, eerste wijziging, vast te 

stellen; 

4. De regeling Commissie Bezwaarschriften Gemeente Gooise Meren 2016 in te trekken op dezelfde 

datum als de regeling onder c in werking treedt; 

5. De nieuwe procedure na minimaal een jaar praktisch werken te evalueren op de in dit advies 

aangegeven punten; 

6. Te bepalen dat de onder b en c genoemde besluiten in werking treden één dag na publicatie op de 

website van overheid.nl; 

7. De directie te mandateren om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen met bevoegdheid om 

onder mandaat te verlenen aan de manager USD die niet het betreffende primaire proces aanstuurt 

en niet het primaire besluit heeft genomen; 

8. De betreffende portefeuillehouder USD te mandateren om een beslissing op het bezwaarschrift te 

nemen, die contrair gaat aan het advies van de bezwaren-adviescommissie;  

9. De betreffende portefeuillehouder VTH, te mandateren om de beslissing op het bezwaarschrift te 

nemen; 

 

09 Besluit tegen bezwaar om het pand Groot Hertoginnelaan 30 aan te wijzen als gemeentelijk 

monument 

B&W besluiten: 

1. Bezwaarden ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 7 november 2018 te handhaven, zij het met aanvulling van de motivering, 
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waarbij kan worden volstaan met een verwijzing naar de pleitnotitie, de nadere reactie van uw 

college en naar het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden en derde-belanghebbenden van het op het bezwaar 

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

zenden. 

 

10 Raadsmededeling Tomingroep 

B&W besluiten: 

1. De Raadsmededeling Tomingroep vast te stellen; 

2. De Raadsmededeling met bijlage (brief) aan de raad aan te bieden. 

 

11 Beantwoording schriftelijke vragen GDP 

B&W besluiten: 

1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het Goois Democratisch Platform vast te 

stellen; 

2. De beantwoording door te zenden aan de gemeenteraad. 

 

 


