
 
 

 
 
1. Uitgangspuntennotitie Buitenreclame 

B&W besluiten: 

1. De uitgangspunten voor Buitenreclame-beleid vast te stellen: 

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren. 

 

 

2. Herinrichting omgeving Spiegelstraat, projectopdracht en nota van uitgangspunten 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de Projectopdracht en Nota van Uitgangspunten voor project 

Herinrichting omgeving Spiegelstraat;  

2. De Projectopdracht en Nota van Uitgangspunten d.d. 21 april 2021 vast te stellen en het 

project op basis hiervan verder uit te werken naar een Definitief Ontwerp;  

3. Conform ‘Optie 2 – Nader Onderzoek’, als aanvulling op de projectopdracht, de mogelijke 

verbeteringen aan de voetgangerstunnel en kosten daarvan te onderzoeken en de 

uitkomsten daarvan ter besluitvorming voor te leggen aan het college;  

4. De Raad over bovenstaande besluiten te informeren middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

 

3. Rapportages informatiebeveiliging 2020 (ENSIA, BAG, BGT) 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie over 2020 voor de aansluitingen 

DigiD en Suwinet.  

2. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie over 2020 voor BAG en BGT.  

3. Bijgevoegde Collegeverklaring ENSIA 2020, inclusief bijlagen inzake informatiebeveiliging 

DigiD en Suwinet, vast te stellen en te ondertekenen.  

4. De gemeenteraad, door middel van bijgesloten Raadsmededeling, in kennis te stellen van 

de verantwoording over ENSIA, BAG en BGT over het jaar 2020. 

 

 

4. Herinrichting omgeving Graaf Wichmanlaan, projectopdracht en nota van 

uitgangspunten 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de Projectopdracht en Nota van Uitgangspunten voor project 

Herinrichting omgeving Graaf Wichmanlaan;  

2. De Projectopdracht en Nota van Uitgangspunten d.d. 23 april 2021 vast te stellen en het 

project op basis hiervan verder uit te werken naar een Definitief Ontwerp;  

3. De Raad over bovenstaande besluiten te informeren middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 
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5. Corona update 10 

B&W besluiten  

1. De ondernemers gedurende de coronacrisis extra te ondersteunen door de volgende 

gemeentelijke ondersteuningsacties:  

a. Voor het eerste kwartaal 2021 geen reclamebelasting te innen bij ondernemers in 

Bussum;  

b. De jaarlijkse kosten van € 12.000 voor het innen van de reclamebelasting voor 

ondernemers niet bij hen in rekening te brengen;  

c. Voor de kern Bussum stevig in te zetten op het aantrekkelijker en economisch 

vitaler maken van het kernwinkelgebied;  

d. Voor de kernen Naarden, Muiden en Muiderberg bloembakken/hanging baskets te 

plaatsen;  

2. De financiële consequenties van beslispunt 1b, zijnde € 12.000, te verwerken in het tweede 

Voortgangsverslag 2021;   

3. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de genomen maatregelen 

van het college, ontwikkelingen en uitdagingen als gevolg van het coronavirus. 

 

 

6. Amsterdamse poortbrug – verruiming bediening 

B&W besluiten  

1. De provincie Noord-Holland te verzoeken de bedieningstijden voor de Amsterdamse 

Poortbrug dit vaarseizoen te verruimen van 9.00 – 21.00 uur dagelijks, tussen 1 juni en 15 

september; 

2. Dit vaarseizoen 2021 en 2022 de situatie te monitoren en met vertegenwoordigers te 

evalueren. 

 

 

7. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over Wmo vergoeding huishoudelijke hulp 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het 

CDA over Wmo vergoeding huishoudelijke hulp. 

 

 

8. Raadsinformatiebrief Regio inzake de arbeidsmarktprogramma’s Werken aan werk en 

Perspectief op werk 

B&W besluiten de raadsmededeling inclusief de bijlage (Raadsinformatiebrief vanuit de 

Regio) aan de raad beschikbaar te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 



9. Uitvoering Marketing- en uitvoeringsorganisatie 

B&W besluiten: 

1. Een convenant met de Stichting Gooise Meren Marketing af te sluiten;  

2. De Stichting Gooise Meren Marketing subsidie voor het jaar 2021 toe te kennen ter hoogte 

van € 245.000,=;  

3. De Stichting Ondernemersfonds Bussum subsidie toe te kennen voor 2020 ter hoogte van 

€ 121.500,=. 

 

 

10. Jaarverslag Wet Kinderopvang Gooise Meren 2020 

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2020 vast te stellen;  

2. Het jaarverslag Kinderopvang 2020 beschikbaar te stellen aan de minister (Inspectie van 

het onderwijs) ; 

3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2020 door middel van 

bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

11. Afwijzing parkeervergunningen om te zetten naar Centrum 

B&W besluiten:  

1. Het college van burgermeester en wethouders en de burgermeester van de gemeente 

Gooise Meren, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluit:  

a. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door Heyen beheer 

ontvankelijk te verklaren;  

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

c. Het bestreden besluit van 29 juli 2020 in stand te laten onder herstel van het 

bevoegdheidsgebrek; 4. met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het 

bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief 

verweerschrift) mee te zenden. 

 

 

12. 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 24 februari 2021 ongewijzigd te handhaven;  

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

en het verslag van de bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 

 


