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01 Verlening omgevingsvergunning Landstraat 52, 52a en 52b 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door V.d.W-M., D., S., V.C., K., B., 

B.& S.v.D., B., J.v.D., B., B., K., V.Z., R., B., en S.B., niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en de (gemachtigde van) derde-belanghebbende, het op het 

bezwaar genomen besluit tezamen met het advies van de Commissie mee te zenden. 

 

02 Beantwoording schriftelijk vragen PvdA inzake asbestsanering 

volkstuinen 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de vragen van de PvdA inzake de 

asbestsanering op het voormalige terrein van het de volkstuinvereniging de Westbatterij. 

 

03 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning hekwerk 

Amsterdamsestraatweg 63 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 15 juli 2020 over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer L. B en mevrouw 

J.C.S. B-K niet-ontvankelijk te verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan (gemachtigde van ) derde 

belanghebbende vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit advies alsmede de 

nadere schriftelijke reacties mee te zenden;  

3. Het verzoek om vergoeding van gemaakte kosten in verband met het bezwaar, af te wijzen, nu het 

bestreden besluit in stand blijft. 

04 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning hekwerk 

Amsterdamsestraatweg 63 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 15 juli 2020 over te nemen en 

4. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer L. B en mevrouw 

J.C.S. B-K niet-ontvankelijk te verklaren;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan (gemachtigde van ) derde 

belanghebbende vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit advies alsmede de 

nadere schriftelijke reacties mee te zenden;  

6. Het verzoek om vergoeding van gemaakte kosten in verband met het bezwaar, af te wijzen, nu het 

bestreden besluit in stand blijft. 

05 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning hekwerk 

Amsterdamsestraatweg 63 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 15 juli 2020 over te nemen en 

7. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer L. B en mevrouw 

J.C.S. B-K niet-ontvankelijk te verklaren;  
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8. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan (gemachtigde van ) derde 

belanghebbende vergunninghouder van het op het bezwaar genomen besluit dit advies alsmede de 

nadere schriftelijke reacties mee te zenden;  

9. Het verzoek om vergoeding van gemaakte kosten in verband met het bezwaar, af te wijzen, nu het 

bestreden besluit in stand blijft. 

06 GAD-meter 2019 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de GAD-meter 2019; 

2. De Raadsmededeling en GAD-meter 2019 te verzenden naar de raad. 

07 Productief Lenen 2019-2020 

B&W besluiten in te stemmen met het persoonsvolgend financieren van €500,-- per leerling voor de 

zogeheten zorg buiten school voor leerlingen uit Gooise Meren die in schooljaar 2019-2020 staan 

ingeschreven bij de voorziening Productief Leren. 

 


