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01 Bestuurlijke fusie Bussumse Montessorischool en Talent Primair 

B&W besluiten in te stemmen met het advies inzake de bestuurlijke fusie tussen de Bussumse 

Montessorischool en Talent Primair. 

 

02 Raadsmededeling 8 stand van zaken gerelateerd aan Naarderbos / 

Oud Valkeveen 

B&W besluiten akkoord te gaan met het publiceren van de raadsmededeling die betrekking heeft op de 

collegebesluiten en ontwikkelingen rond Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en 

Speelpark Oud Valkeveen. 

 

03 Herontwikkeling Verlosserkerk (Bussum) 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het opstellen van een Ambitiedocument voor de herontwikkeling van het terrein van de 

Verlosserkerk (Bussum) en het bijbehorende parkeerterrein via de procedure Ontwikkelservice; 

2. De protestantse gemeente aan te geven dat er bereidheid is het parkeerterrein aan de Lorentzweg 

in te brengen in de herontwikkeling; 

3. De brief aan de Protestantse gemeente Bussum; 

4. De mededeling aan de gemeenteraad over het voorgenomen proces. 

04 Erfgoedbeleid en Omgevingsvisie 

B&W besluiten: 

1. Het erfgoedbeleid een integraal onderdeel te laten zijn van het traject voor de Omgevingsvisie;  

2. De raad met de raadsmededeling hierover te informeren. 

 

05 Aanvullende maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties 

B&W besluiten het aanvullende maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties vaststellen. 

 

06 Ontsluiting BOR-gronden/Componistenkwartier 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijk vraag van Ilse Millin, VVD, 

betreffende de ontsluiting van de BORgronden 

 

07 Corona update 4 

B&W besluiten de raad met een raadsmededeling te informeren over de inzet van het college ten 

behoeve van de coronacrisis. 

 

08 RM update invasieve soorten Gooise Meren 

B&W besluiten met de inhoud van de raadsmededeling in te stemmen. 
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09 Beantwoording motie ontzorgen/ondersteuning bieden bij problematische schulden 

B&W besluiten in te stemmen met de raadmededeling en te verzenden naar de raad. 

 

 


