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01 VKB plaatsen oplaadpaal Nieuwe Hilversumseweg 

B&W besluiten  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de M. P. ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 27 maart 2019 ongewijzigd te handhaven; 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

  

02 Leefbaarheids Effect Rapportage Componistenkwartier 

B&W besluiten  

In te stemmen met het voltooien van de Leefbaarheidseffect rapportage(LER) Componistenkwartier.  

 

03 Vuurwerkvrije zone en cameratoezicht 2019-2020 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de aanwijzing van de vuurwerkvrije zone (VVZ) voor winkelcentrum Keverdijk te 

Naarden tijdens de jaarwisseling 2019-2020; 

2. In te stemmen met de aanwijzing van tijdelijk cameratoezicht (TCT) voor de vuurwerkvrije zone voor 

winkelcentrum Keverdijk te Naarden voor de periode 27 december 2019 tot en met 3 januari 2020; 

3. In te stemmen met de raadsmededeling ‘Vuurwerkvrije zone en cameratoezicht 2019-2020’. 

 

04 Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval (VANG) en vervolg 

B&W besluiten  

De raad te informeren over de Tussenstand Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval (VANG) en vervolg met 

de raadsmededeling. 

 

05 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Project BORgronden 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het vrijgeven van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) 

BORgronden voor inspraak;  

2. In te stemmen met het inspraakplan SPvE BORgronden;  

3. In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

06 Beantwoording van vragen over "subsidietoekenning in overeenstemming met eigen regels" 

B&W besluiten: 

De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke vragen die zijn ingediend door de VVD-fractie.  

 

07 Ondersteuning initiatief ‘Gooise Moordenaar’ (vervolgvragen) 
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B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de vervolgvragen over de financiële ondersteuning van de 

'Gooise Moordenaar' (Gooise tram).  

 

08 VKB plaatsen oplaadpaal Van Limburg Stirumlaan 19A 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de mevrouw E.vd B 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 27 maart 2019 ongewijzigd te handhaven; 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

09 VKB plaatsen oplaadpaal Bisonstraat 1 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer Verhoeven en 

mevrouw S ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 6 maart 2019 ongewijzigd te handhaven; 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

10 Verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal Lammert Majoorlaan 33 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw M. vd B. ontvankelijk 

te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 29 mei 2019 te wijzigen door het schrappen van paragraaf 4.4 

(parkeerdruk); 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

11 Verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal De Duyf 1 Muiden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer J. S. en de heer J. B. 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 29 mei 2019 te wijzigen door het schrappen van paragraaf 4.4 

(parkeerdruk); 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 
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12 VKB plaatsen oplaadpaal Heemraad 17 – Naarden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw en de heer E. S. 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 29 mei 2019 te wijzigen door het schrappen van paragraaf 4.4 

(parkeerdruk); 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

13 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten: 

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

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 

3. Met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar het advies van de commissie bezwaarschriften 

mee te sturen. 

 

14 Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2019/2020 Regio Gooi- en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2019/2020 ten behoeve van de Regio Gooi en 

Vechtstreek vast te stellen 

 

15 Subsidievaststelling buurtsportcoaches 2018 

B&W besluiten: 

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

van €316.987. 

2. In te stemmen met het labelen van het resterende bedrag van €27.513 bij Sportfondsen voor de 

subsidietoekenning van 2020. 

 

 


