
 
 

 
 
1. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning Landstraat 52, 52a en 52b 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften;  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden 

ontvankelijk te verklaren;  

3. Het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering; 

4. In afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen;  

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

advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 

 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD 

Uittreedovereenkomst Amsterdam GNR. 

 

 

3. Instellen voetgangersgebied Kapelstraat te Bussum 

B&W besluiten een voetgangerszone in te stellen in de Kapelstraat te Bussum tussen 1 maart 

en 31 oktober op de donderdag- en vrijdag- en zaterdagavond van 18.00 – 00.00 uur en op 

zondag van 12.00 – 20.00 uur. 

 

 

4. Vaststelling subsidie SKBNM peuterspeelzaal en VVE 1 januari tot 1 augustus 2020 

B&W besluiten de s2120976ubsidie aan SKBNM voor peuterspeelzaal en VVE voor de periode 

van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020 vast te stellen op € 184.324,-. Dit is hoger dan het 

toegekende voorschot ad € 167.080,-. 

 

 

5. Gemeenschappelijke Regeling Maaien Waterplanten IJmeer / Markermeer 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het regelen van het maaibeheer via een gemeenschappelijke regeling; 

2. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Maaien Waterplanten;  

3. Wethouder Luijten te mandateren om namens het college de overeenkomst te 

ondertekenen;  

4. Voor de looptijd van de overeenkomst jaarlijks een bedrag van €10.600 beschikbaar te 

stellen;  

5. De raad te informeren door middel van een raadsmededeling. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  6 april 2021 

 



 

6. Jaarverslag RBL 2019-2020 

B&W besluiten de raad te informeren over het jaarverslag van het Regionaal Bureau 

Leerlingzaken 2019-2020 door middel van bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

7. Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Prins Frederik Hendriklaan 28 

Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 18 maart 2021 over te nemen; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw F.L. K. 

kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, het 

advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 

 

8. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning Huizerstraatweg 28A-15 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 23 maart 2021 over te nemen; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar gegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 18 februari 2019 te herroepen en in plaats daarvan de aanvraag 

te weigeren;  

5. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen, mits door bezwaarde is 

aangetoond dat er ten behoeve van deze bezwaarprocedure sprake is van gemaakte 

kosten voor professionele rechtshulpverlening;  

6. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit, het advies van de bezwarencommissie en het 

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

 

 

9. Vaststellen openbare ruimte Oeverzegge 

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen openbare ruimte Oeverzegge. 

 

 


