Openbare besluitenlijst B&W
d.d 05 februari 2019

01

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Marktstraat 19 Naarden
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 tegen de omgevingsvergunning
Marktstraat 19 te Naarden kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
2.
met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder van
het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden.

02

Biomassacentrale Diemen
B&W besluiten:
In te stemmen met de Raadsmededeling over de ontwikkeling rond de (mogelijke) komst van een
biomassacentrale Nuon in Diemen.

03

Vervolgvragen schriftelijke vragen Horecabeleid en participatie
B&W besluiten:
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over het horecabeleid.

04

Aanvullende informatie n.a.v. de raadsvergadering van 23 januari 2019 inzake het bestemmingsplan
Iepenlaaan 4a
B&W besluiten:
door middel van een raadsmededeling de raad aanvullende informatie te sturen inzake
bestemmingsplan Iepenlaan 4a.

05

Subsidie verstrekking
B&W besluiten:
In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over subsidieverstrekking.

06

Parmentierstraat 23 te Bussum
B&W besluiten:
Het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed niet over te nemen en
1.
het afwijken van het advies CRK&E;
2.
besluit op aanvraag omgevingsvergunning nemen

07

RM 1189456Veiligheidsbeeld 2018 gemeente Gooise Meren
B&W besluiten:
De Raad te informeren over het veiligheidsbeeld 2018 gemeente Gooise Meren.
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08

Beslissing op bezwaar Fort tegen Wob-besluit inzake voorbereidingsbesluit
B&W besluiten:
1.
Het bezwaar ingediend door Fort Advocaten namens Speelpark Oud Valkeveen B.V. en de heer
M.R. van de Kuit ontvankelijk te verklaren;
2.
Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3.
Het bestreden besluit van 6 augustus 2018 te handhaven;
4.
Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;

09

Beslissing op bezwaar Fort tegen Wob-besluit Staatsbosbeheer van 17 oktober 2018
B&W besluiten:
1.
de bezwaren ingediend door Fort Advocaten namens Speelpark Oud Valkeveen B.V. en de heer
M.R. van de Kuit ontvankelijk te verklaren;
2.
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3.
het bestreden besluiten van 17 oktober 2018 te handhaven;
4.
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;

10

Beslissing op bezwaarschrift Fort tegen besluit op Wob-verzoek correspondentie Staatsbosbeheer
B&W besluiten:
1.
de bezwaren ingediend door Fort Advocaten namens Speelpark
2.
Oud Valkeveen B.V. en de heer M.R. van de Kuit ontvankelijk te verklaren;
2.
de bezwaren ongegrond te verklaren;
3.
het bestreden besluiten van 31 juli 2018 te handhaven;
4.
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

11

Vaststelling Regeling aanvulling IKB gemeente Gooise Meren 2019
B&W besluiten:
Het College van B&W stelt de Regeling aanvulling IKB gemeente Gooise Meren 2019 vast en trekt de
Regeling aanvulling IKB gemeente Gooise Meren 2017 in.
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