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01 Metasequoia's Jac. P. Thijssepark 

B&W besluiten: 

1. Af te wijken van de beleidsregels ten aanzien van het bewaren van houtopstanden; 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor 9 metasequoia’s. 

 

02 Proef verlenging sluitingstijd horecaterrassen Naarden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling waarin een proef wordt aangekondigd waarbij de sluitingstijd 

van de horecaterrassen van 22.00 uur naar uiterlijk 23.30 uur wordt verlengd in de kern Naarden. De 

proef duurt één zomerseizoen: van 1 april 2017 tot 31 oktober 2017. 

 

03 Mandatering ontheffingen parkeerverordening 

B&W besluiten twee soorten ontheffingen in te stellen:  

1. De ‘bijzondere ontheffing RVV’; 

2. De ‘bijzondere ontheffing parkeren’. 

 

04 Vaststellen subsidies 2015 nr 4 kunst en cultuur 

B&W besluiten: 

Het college stelt de genoemde subsidies 2015 vast, overeenkomstig de verleende subsidies door de 

gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. 

 

05 Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 

B&W besluiten: 

1. Het vaststellen Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2017 conform bijlage 

I. 

2. Het vaststellen van een bekostigingsplafond ten behoeve van de investeringen van  € 3.600.000,- 

inclusief BTW conform het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2017. 

 

06 Planschade G.A. Heinzelaan 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de planschade- en anterieure overeenkomst planologisch strijdig gebruik van het 

perceel GA Heinzelaan 6 te Muiderberg als snackbar. 

 

07 Besluit op bezwaar Raadhuisstraat 5 en 7 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 3 november 2016 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

verband met een ingediend bezwaarschrift (met betrekking tot verlening van een 

omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van twee vestingwoningen op   het perceel 
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Raadhuisstraat 5 en 7 te Naarden) en het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften 

overnemen. 

2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 2 augustus 2016, met betrekking tot het verlenen van een 

vergunning voor het nieuw bouwen van twee vestingwoningen op het perceel Raadhuisstraat 5 en 7 

te Naarden, ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

08 Machtiging ondertekening hoofdlijnenakkoord volkstuinen 

B&W besluiten wethouder H. Boland te machtigen om het hoofdlijnenakkoord tussen de KNSF, 

gemeente en het bestuur van de volkstuinvereniging de Westbatterij te tekenen. 

 

 


