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Zaaknummer 90653 
1. Subsidieverstrekking aan de stichting Ondernemersfonds Bussum 

B&W besluiten De stichting Ondernemersfonds Bussum een subsidie toe te kennen ter 
hoogte van € 192.594,= 

 
 

Zaaknummer 108097 
2. Stand van zaken  ontwikkeling Tweemaster 

B&W besluiten bijgevoegde raadsmededeling te delen met de raad. 
 
 

Zaaknummer 109038 
3. Informeren raad en inwoners over de stand van zaken Warmtebedrijf Muiderberg 11 mei 

2022 
B&W besluiten: 
1. De raad nader te informeren over de stand van zaken warmtenet Muiderberg; 
2. Wethouder Boudewijnse te mandateren om een bewonersbrief met de informatie 

overeenkomstig de raadsmededeling te ondertekenen. 
 
 

Zaaknummer 109464 
4. Planschade Van Ostadelaan 38 Naarden 

B&W besluiten: 
1. De aanvraag tot tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de woning aan de van 

Ostadelaan 38 in Naarden, ingediend door de heer mr. A.G. van Keulen namens de heer 
drs. R.R. Reeskamp en mevrouw H.B.A. Bergsma, ontvankelijk te verklaren; 

2. Deze aanvraag tot tegemoetkoming in planschade onder 1 genoemd af te wijzen conform 
het uitgebrachte advies; 

3. De aanvragers te informeren over deze beslissing conform bijgevoegde conceptbrief. 
 

 
Zaaknummer 111252 

5. Schikking Thuiszorg Gooi en Gooi en Vechtstreek 
B&W besluiten: 
1. De Regio Gooi en Vechtstreek een vaststellingsovereenkomst te laten sluiten met 

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek ter hoogte van maximaal €138.593,-; 
2. De manager inkoop en contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek hiervoor te 

mandateren; 
3. De gemeenteraad te informeren over dit besluit met bijgaande Raadsmededeling. 

 
 
 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 17 mei 2022 
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Zaaknummer 108241 
6. Ontbinding leveringscontract met Gazprom 

B&W besluiten: 
1. De leveringsovereenkomst van aardgas via Gazprom Energy NL te ontbinden; 
2. De coördinatie voor de aanbesteding van een nieuwe leveringsovereenkomst bij de Regio 

te leggen; 
3. In te stemmen met de begeleiding van Hellemans Consultancy BV om tot een nieuwe 

leveringsovereenkomst te komen; 
4. In te zetten op een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (enkelvoudige 

onderhandse aanbesteding) op basis van dwingende spoed (artikel 2.32 lid 1 sub c 
Aanbestedingswet 2012); 

5. De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de stand van zaken 
rond het aardgascontract met Gazprom. 


