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01 Proef afsluiten Kapelstraat 

B&W besluiten:  

1. Verkeersbesluit vast te stellen;  

2. De brief aan mevrouw V. vast te stellen. 

 

02 Aanbieding Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek en 

GGD-en 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio’s en GGD-en 

Flevoland en Gooi en Vechtstreek; 

2. De brief met daarin de reactie van de gemeente Gooise Meren op de samenwerkingsovereenkomst 

te sturen  aan het gezamenlijk algemeen bestuur van de Veiligheidsregio’s en GGD-en Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek. 

 

03 Dirk Tersteeglaan 13 te Naarden 

B&W besluiten  

Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed niet over te nemen en:  

1. af te wijken van het advies CRK&E;  

2. besluit op de aanvraag omgevingsvergunning te nemen 

 

04 Voortgang project Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg (BOBW) 

B&W besluiten  

In te stemmen met de Raadsmededeling over de voortgang van het project Vervanging bruggen Oud 

Blaricumerweg in Naarden.  

 

05 Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar aan bezwaarde het advies van de commissie 

bezwaarschriften mee te sturen. 

 

06 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing woonurgentie 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 

3. Met de bekendmaking van de beslissing op bezwaar aan bezwaarde het advies van de commissie 

bezwaarschriften mee te sturen. 
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07 Besluit op bezwaar geweig. vergunning vellen van een boom Wagnerlaan 11 te Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. de ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 24 mei 2019 ongewijzigd te handhaven;  

4. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indiener van bezwaar, 

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

 

 


