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01 Omgevingswet - proeftuin Oosterengh 

B&W besluiten:  

Kennis te nemen van de start van de proeftuin in de Wijk Oostereng (Bussum) en in te stemmen met de 

raadsmededeling hierover. 

 

02 Naarden buiten de Vesting - overdracht schootsvelden 

B&W besluiten:  

In te stemmen met: 

1. De brief aan de stuurgroep van het Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting met het voorstel 

om gesprekken over de overdracht van een deel van de schootsvelden met andere partijen dan het 

Goois Natuurreservaat (het GNR) op te starten; 

2. De mededeling aan de raad. 

 

03 Argumenten voor en tegen de Apv-systematiek Hollandse Kroon 

B&W besluiten:  

Ter voorbereiding op het thema-uur op 27 februari aanstaande de gemeenteraad met de 

raadsmededeling te informeren over de voor- en nadelen van een regelluwe Algemene plaatselijke 

verordening. 

 

04 Vervolgreactie: Motie 1710 “Ruim baan voor ondernemers” 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling als vervolgreactie op de motie 1710 "Ruim baan voor 

ondernemers". 

 

05 Verlenen jaarlijkse subsidie 2019 aan Versa Welzijn 

B&W besluiten: 

1. Aan Versa Welzijn in 2019 de jaarlijkse subsidie te verlenen voor de reguliere taakvelden van € 

1.874.400,-  

2. Aan Versa Welzijn in 2019 de jaarlijkse subsidie te verlenen voor het Peuterspeelzaalwerk en 

voor/vroegschoolse educatie (VVE) van € 224.700,-; 

3. Aan Versa Welzijn in 2019 eenmalige subsidie te verlenen voor extra (preventieve) taken van  

€293.100. 

 

06 Beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

1. Het beleidskader VTH 2019-2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te 

stellen; 

2. Door middel van een raadsmededeling de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen; 

3. Het beleidskader na vaststelling te publiceren. 
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07 Vaststellen subsidie SKBNM 2017 en verlenen subsidie SKBNM 2019 

B&W besluiten: 

1. De volgende jaarlijkse subsidies van SKBNM over het jaar 2017 vast te stellen: 

a. Subsidie Wet Oké peuterspeelzalen ad € 111.736.- 

b. Budgetsubsidie peuterspeelzalen ad € 296.382.- 

c. Subsidie voorschoolse educatie ad € 212.437.- 

d. Subsidie tieneropvang ad € 41.499.- 

2. De volgende jaarlijkse subsidies aan SKBNM te verlenen voor 2019: 

e. Budgetsubsidie peuterspeelzalen ad € 146.559.- 

f. Subsidie voorschoolse educatie ad € 272.732.- 

g. Subsidie tieneropvang ad € 42.536.- 

 

08 Beslissing op bezwaar tegen aanwijzing op grond van de Wet kinderopvang  

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 22 januari 2019 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen de aanwijzing op grond van artikel 1.65 van de Wet kinderopvang wegens 

geconstateerde gebreken; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift: 

- ontvankelijk verklaren, 

- gegrond verklaren voor wat betreft de gestelde hersteltermijnen, 

- voor het overige ongegrond verklaren. 

3. Conform het advies het besluit van 27 juli 2018 (aanwijzing) gedeeltelijk herroepen en akkoord gaan 

met de beslissing op bezwaar. 

 

09 Project centrumplan Keverdijk - herhuisvestingsurgentie  

B&W besluiten: 

Aan de bewoners op twee adressen aan de Kolonel Verveerstraat urgentie toe te kennen voor 

gelijkwaardige woningen in de gemeente Gooise Meren op basis van de herhuisvestingsurgentiebepaling 

in de Huisvestingsverordening.  

 

10 Vestiging sportschool OLDSKOOL op Energiestraat 9d 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 10 januari 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer R. van S van STERK 

Lifestyle Gym kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee 

te zenden. 
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11 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Amsterdamsestraat 24 Mdn 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 31 januari 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer O.F.J. B. 

ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 3 augustus 2018 aan te passen onder vermelding van het juiste adres, t.w. 

Amsterdamstraat 26 te Muiden en voor het overige ongewijzigd in stand te laten; 

4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, dit advies en het 

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

 

12 Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning Bijlstraat 60 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren niet ontvankelijk te verklaren; 

2. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit, het advies en het verslag van de 

hoorzitting mee te zenden. 

 

13 Het nemen van een besluit op bezwaar 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 1  februari 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het  ingediende bezwaar door de heer K. niet 

ontvankelijk te verklaren; 

2. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

14 Besluit op bezwaar verkeersbesluit oplaadpaal Voormeulenweg te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door mevrouw A. L. van B. 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 24 oktober 2018 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

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

 

 


