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Zaaknummer 323434 

1. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 

de zijgevel en het onderkelderen van de uitbreiding van de woning (gemeentelijk 

monument) op het perceel Koningslaan 6 te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 22 

november 2022;  

2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  

3. Het bestreden besluit in stand te houden, met aanvulling van nadere voorwaarden;  

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit, het advies van de commissie en het verslag van 

de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 314263 

2. Subsidie Stichting Maatjesproject 

B&W besluiten; 

1. Een structurele subsidie te verlenen van € 117.676,68,- aan Stichting Maatjesproject voor 

het realiseren van haar reguliere activiteiten (inclusief Tandemmaatjes) in 2023; 

2. De subsidiekosten te dekken uit het reguliere subsidiebudget dat is te vinden onder 

6280101 Collectieve Voorzieningen/434329; 

3. Een incidentele subsidie beschikbaar te stellen van € 55.000,- aan Stichting Maatjesproject 

om de opgelopen tekorten in de periode 2020 tot en met 2022 te dekken; 

4. De incidentele subsidiekosten te dekken uit het budget bestemd voor de ambulantisering 

GGZ 2022 dat is te vinden onder 6280101/442599. 

 

  

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 13 december 2022 
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Zaaknummer 306643 

3. Vaststellen E.J. Ruijgplein Muiden 

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen van de straatnaam: E.J. Ruijgplein 

 

 

Zaaknummer 327431 

4. Beschikbaarstellen bijdrage Vivium voor de gerealiseerde scootmobielstalling bij 

woonzorgcomplex Godelinde 

B&W besluiten: 

1. Aan zorggroep Vivium een bijdrage van € 41.898 beschikbaar te stellen voor de door hen 

gebouwde scootmobielstalling bij de Godelinde; 

2. De manager USD te mandateren om besluiten op grond van de Regeling collectieve WMO 

aanvraag voor een eenmalige bijdrage in de kosten voor het creëren van toegankelijke 

scootmobielstallingen bij bestaande wooncomplexen voor ouderen en 

woonzorgcomplexen 2022-2029' namens het college van burgemeester en wethouder te 

nemen. 


