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01 Besluit op bezwaar Brink 29 te Muiderberg 

B&W besluiten:  

1. De bezwaren ingediend door de heer V. (namens de privé persoon V. de Stichting Muiden-

Muiderberg en de Stichting Tussenkercke) ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaren ingediend door mevrouw V. niet-ontvankelijk te verklaren; 

3. De ingediende bezwaren met betrekking tot de gegrondheid de bezwaren ongegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 14 september 2017 (met betrekking tot de verlening van een 

omgevingsvergunning ten behoeve van de wijziging van het gebruik van het pand aan de Brink 29 te 

Muiderberg en het aansluitende terrein van de bestemming Maatschappelijk naar Wonen) 

ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de betrokkenen het advies van 

de Commissie en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

02 Oordeel IBT - toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017 Provincie Noord-Holland 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het IBT-oordeel van de provincie Noord-Holland uitvoering taken 

omgevingsrecht 2017; 

2. De gemeenteraad door middel van de raadsmededeling op de hoogte stellen van het IBT-oordeel. 

03 Raadsmededeling zwemlessen Jeugdsportfonds 2015-2017 

B&W besluiten de raad te informeren over het aantal aanvragen voor zwemles via het Jeugdsportfonds. 

04 Vaststellen mandaatlijst college en mandaatlijst burgemeester 

B&W besluiten:  

1. Het college en de burgemeester trekken de op 17 januari 2017 vastgestelde mandaatlijsten in.  

2. Het college mandateert de bevoegdheden in de “mandaatlijst bevoegdheden college van 

burgemeester en wethouders” aan de in de lijst genoemde functionarissen.  

3. De burgemeester mandateert de bevoegdheden in de “mandaatlijst bevoegdheden burgemeester” 

aan de in de lijst genoemde functionarissen.  

4. Het college en de burgemeester staan toe dat de bevoegdheden kunnen worden 

ondergemandateerd. 

05 QuickScan Boothelling Muiden 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling QuickScan Boothelling Muiden en deze aan de 

raad aan te bieden.  

06 Verzoek aanleveren uittreksel uit register gemeenschappelijke 

regelingen 

B&W besluiten tot het vaststellen register gemeenschappelijke regelingen ex artikel 27 wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

07 Raadsmededeling Startnota Regeerakkoord 2017 

B&W besluiten in te stemmen met raadsmededeling. 
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08 Besluit op bezwaar tegen de omgevingsvergunning Verdilaan 13 

Naarden 

B&W besluiten : 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 13 december 2017 over te nemen  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer G. kennelijk niet-ontvankelijk te 

verklaren;  

3. Met de bekendmaking van dit besluit aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende 

(vergunninghouder), dit advies mee te zenden. 

09 Jaarlijkse subsidie 2018 kunst, cultuur boven € 25.000,- 

B&W besluiten om Bibliotheek Gooi en Meer een subsidie te verlenen voor het jaar 2018 van  

€ 1.390.261,- 

10 Aanwijzen toezichthouder rechtmatigheid Wmo en jeugd 

B&W besluiten: 

1. Fraude van persoonsgebonden budgetten te bestrijden; 

2. Hiertoe de sociaal rechercheurs  en fraudepreventie medewerkers USD als toezichthouders 

rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet aan te wijzen. 

 


