
 
 

 

 

  

Zaaknummer 72832 

1. Beantwoording schriftelijke vragen GDP/ Gerechtelijke uitspraak inzake verkoop schaarse 

bouwgrond (vervolgvragen) 

B&W besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Goois Democratisch 

Platform inzake gerechtelijke uitspraak inzake verkoop schaarse bouwgrond (vervolgvragen) 

te beantwoorden. 

 

 

Zaaknummer 74356 

2. Parkeerplaatsen in de Landstraat in Bussum 

B&W besluiten: 

1. Zes parkeerplaatsen in de Landstraat uit het parkeervergunningengebied te onttrekken, 

waarvan twee parkeerplaatsen (Landstraat 7) te bestemmen als een laden en lossen plaats 

met venstertijden van 8.00 uur tot 18.00 en vier parkeerplaatsen (Landstraat 29A t/m 33A) 

te bestemmen voor uitsluitend betaald parkeren conform in dit gebied geldende tijden 

voor betaald parkeren; 

2. De gehandicaptenparkeerplaats voor een auto met kenteken 21-LZV-4 te behouden; 

3. Dit verkeersbesluit in werking te laten treden per eind maart 2022.  

 

 

Zaaknummer 74417 

3. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van GDP over capaciteit en bereikbaarheid VO-

scholen 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GDP over capaciteit en bereikbaarheid VO-scholen 

te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 70263 

4. Schriftelijke vragen geluidsmetingen 

B&W besluit de schriftelijk vragen met betrekking tot de geluidsmeting te beantwoorden. 

Zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 77882 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 over Beleid m.b.t. bijstand. 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van D66 over Beleid m.b.t. bijstand te beantwoorden 

zoals bijgesloten. 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 29 maart 2022 

 



Zaaknummer 77591 

6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Burgerinitiatief 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de VVD over burgerinitiatief te beantwoorden zoals 

bijgesloten. 

 

 

 

Zaaknummer 79015 

7. Brief minister EZK ivm niet toekennen PAW Warmtenet Muiderberg 

B&W besluiten de brief aan de Minister voor Klimaat over het niet toekennen van de PAW 

voor het warmtenet Muiderberg te versturen. 

 

 

Zaaknummer 78906 

8. Reactie onderzoek Rekenkamer effectiviteit woonbeleid 

B&W besluiten bijgevoegde reactie op het onderzoek van de Rekenkamer over de effectiviteit 

van het woonbeleid te verzenden en de aanbevelingen van de rekenkamer over te dragen aan 

het nieuwe college. 

 

 

Zaaknummer 70278 

9. BOB 70278 Wob-besluit 2258992 13/09/21 - 2331476 

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 verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

4. Met de bekendmaking aan gemachtigde van bezwaarde van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te 

zenden. 

  

 


