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01 Besluit op bezwaar verkeersbesluit Valkeveenselaan – Naarden 

B&W besluiten  

1. Het bezwaar ingediend door het Speelpark Oud Valkeveen B.V. ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 13 maart 2019 te handhaven, zij het met een uitbreiding van de 

motivering, door in de beslissing op het bezwaar te verwijzen naar de pleitnotitie en dit advies; 

4. De verzoeken om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af 

te wijzen; 

5. 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. 

 

02 Voortgang duurzaamheid 

B&W besluiten  

De gemeenteraad te informeren over de lopende projecten en acties op het gebied van duurzaamheid. 

 

03 Naarden buiten de Vesting - scenario afschalen 

B&W besluiten  

In te stemmen met het verder uitwerken van het scenario “Afschalen” voor de voortzetting van het 

programma Naarden buiten de Vesting en dit besluit te delen met de raad via een raadsmededeling. 

04 Onderzoek inbesteding doelgroepenvervoer IXAT Trading 

B&W besluiten  

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen ex. artikel 33 over Onderzoek naar inbesteding 

doelgroepenvervoer door IXAT Trading en Consultancy. 

 

05 Kosten-baten reclamebelasting Bussum 

B&W besluiten  

Akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde vragen. 

 

06 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing verzoek woonurgentie 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 10 april 2019 in stand te laten, waarbij de motivering wordt aangevuld 

met het medische advies; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen 

4. Met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar het advies en het verslag van de hoorzitting 

mee te zenden. 

 

 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

07 Beslissing op bezwaar Marktstraat 53 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ingediend door de heer R.S.M.M. van V. niet- ontvankelijk te verklaren; 

2. Bezwaarde hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen  en het advies van de commissie en het verslag 

van de hoorzitting mee te zenden. 

 

08 VKB aanleg GPP Marianne Phillipslaan 25 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer en mevrouw Zwetsman niet-

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en derde belanghebbende (de begunstigde van de 

parkeerplaats op kenteken) van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

09 Beslissing op bezwaar inzake de afwijzing monumentenstatus bepaalde onderdelen Schoutenwerf 

Muiden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie inzake het bezwaar van Bond Heemschut tegen de afwijzing van hun 

verzoek om delen van Schoutenwerf aan te als gemeentelijk monument over te nemen en 

1. het ingediende bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 28 februari 2019 ongewijzigd te handhaven; 

4. met de bekendmaking aan  bezwaarde en derdenbelanghebbenden van het op het bezwaar 

genomen besluit het advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 


