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01 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Niet meer Verstrekken PMD zakken 

B&W besluiten de beantwoording van de Raadsvragen over het niet meer verstrekken van de PMD 

zakken te verzenden naar de Raad. 

 

02 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen zwembaden in Coronatijd 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de Raadsvragen over zwembaden in 

Coronatijd. 

03 Verlening omgevingsvergunning Nieuwe Brink 5-17 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en  

1. De ingediende bezwaren door bezwaarden kennelijk niet-ontvankelijk verklaren;  

2. Met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder het advies van de Commissie met 

het besluit op bezwaar mee zenden. 

 

04 Eenmalige subsidie Gele Loods Naarden 

B&W besluiten de reeds aan Stichting Het Nederlands Vestingmuseum verleende subsidie, ten behoeve 

van de ontwikkeling van de Gele Loods Naarden, uit te keren aan Stichting Monumentenbezit, die de 

gesubsidieerde activiteiten gaat uitvoeren. 

05 RM voortgangsbericht Crailo 

B&W besluiten de raadsmededeling vast te stellen over de voortgang van een aantal zaken met 

betrekking tot de herontwikkeling van Crailo. 

06 Beslissing op bezwaar last onder dwangsom verwijderen baanverlichting Tennispark In Zon en Wind 

B&W besluiten  

1. Kennis te nemen van het advies van 11 september 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften 

in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom vanwege illegaal geplaatste lichtmasten op het 

terrein van Tennispark In Zon en Wind in Naarden.  

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.  

3. Het bestreden besluit van 28 mei 2020 (last onder dwangsom) ongewijzigd in stand te laten. 

07 Advies vergadering Algemeen Bestuur. 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor de vergadering Algemeen Bestuur op 8 oktober 

2020. 

08 Second opinion tussenstand VANG-Beleid 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de uitgevoerde Second Opinion betreffende het VANG-beleid en het 

onderzoeksrapport;  

2. De Raadsmededeling te verzenden naar de raad. 

09 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’ 
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B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’;  

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;  

3. In te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Bredius 2020’;  

4. Het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Bredius 2020’ gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage te leggen voor een periode van zes weken;  

5. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ‘‘Bredius 2020’’ in het kader van de 

Wet geluidhinder;  

6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ‘Bredius 2020’ gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitplan ter inzage te leggen voor een periode van 

zes weken;  

7. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’, het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Bredius 2020’ en het 

ontwerp hogere waardenbesluit ‘Bredius 2020’. 

10 Subsidie SKBNM 1 aug-31 dec 2020 
B&W besluiten in te stemmen met de subsidiebeschikking en prestatieafspraken Peuteropvang, 
Voorschoolse educatie, HBO coach en Ouderbetrokkenheid aan SKBNM, voor de duur van 1 augustus 
t/m 31 december 2020, ter hoogte van € 136.661,10. 

11 Raadsmededeling stand van zaken inkoop individuele voorzieningen jeugd en maatschappelijke 
ondersteuning’ 
B&W besluiten: 
1. De raad in een raadsmededeling te informeren over de stand van zaken inkoop individuele 

voorzieningen jeugd en maatschappelijke ondersteuning; 

2. wethouder de heer G.J. Hendriks te machtigen de finale versie van deze raadsmededeling op basis 

van een concept informatiebrief van de Regio Gooi en Vechtstreek op te laten stellen. 

12 Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Nieuwe 'sGravelandseweg 70 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 22 september 2020 over te nemen en 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer H.J.J. M S ontvankelijk 

te verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 2 maart 2020 ongewijzigd te handhaven; 

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

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

13 Afwijzing urgentieaanvraag woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 6 mei 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

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



 

 

 

 

Pagina 3 van 4 

 
 

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

14 VKB plaatsen oplaadpaal op de Turfpoortstraat naast Westwalstraat 63 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 9 april 2020 ongewijzigd in stand te laten;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te 

zenden. 

15 VKB plaatsen oplaadpaal Marconiweg 41 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 13 mei 2020 ongewijzigd in stand te laten;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te 

zenden. 

16 VKB plaatsen laadpalen Rostocklaan 25 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer J.L. de Booys mede 

namens de genoemde overige bezwaarden ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Met bestreden besluit van 13 mei 2020 ongewijzigd in stand te laten;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies alsmede 

het verslag van de telefonische hoorzitting mee te zenden. 

17 Beslissing op bezwaar last onder dwangsom illegale bomenkap Parklaan 33 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 25 augustus 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom vanwege illegaal gekapte bomen op het perceel 

Parklaan 33 in Bussum.  

2. Op grond van het advies het bestreden besluit van 24 juni 2019 (last onder dwangsom) te wijzigen 

naar een herplantplicht voor 6 bomen (i.p.v. 10 bomen) en voor het overige in stand te laten onder 

aanvulling van de motivering.  

3. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom bevestigen op 31 maart 2020. 

18 VKB plaatsen oplaadpaal naast Juliana van Stolberglaan 48 

Naarden 

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer F.C. Kollen mede 

namens de genoemde overige vijf bezwaarden ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 12 februari 2020 in stand te laten onder aanvulling van de motivering zoals 

in dit advies is overwogen;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies alsmede 

de nadere schriftelijke reacties mee te zenden. 
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19 Initiatieven in de wijken 

B&W besluiten: De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over succesvolle initiatieven in 

de periode januari - september 2020. 

20 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen Aanvraag vergunning bouwplan appartementencomplex 

in NNN-gebied nabij Driftweg Huizen (kadastraal perceel B 1351) 

B&W besluiten akkoord te gaan me de beantwoording van de Raadsvragen. 

 


