
 
 

 
 
1. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van PvdA over Bouwplannen rondom verkoop 

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

over Bouwplannen rondom verkoop van de Verlosserkerk. 

 

 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Hart van BNM over de Verlosserkerk 
B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van 
Hart van BNM over de Verlosserkerk. 
 
 

3. Regionaal Woonakkoord  
B&W besluiten: 
1. In te stemmen met concept Woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek van alle gemeenten 

en woningcorporaties in de regio en de provincie Noord Holland; 
2. De wethouder wonen te mandateren het Woonakkoord te ondertekenen; 
3. De raad te informeren met bijgevoegde raad informatie brief (RIB). 

 
 
 

4. Afwijzing aanvraag urgentieverklaring 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 27 januari 2021 ongewijzigd te handhaven; 
4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies 

van de bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 
 
 
 
5. Raadsmededeling verslag participatieproces project Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten in te stemmen met het aanbieden van bijgaande raadsmededeling aan de 
raad. 
 
 
 

6. Beantwoording schriftelijke raadsvragen HvBNM Aangekondigde bezuinigingen Regio 
G&V 
B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen 
HvBNM Aangekondigde bezuinigingen Regio G&V. 

 
 
7. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GDP over Brand Wiggershuis Scouting Olav 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GDP 
over Brand Wiggershuis Scouting Olav. 
 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  16 maart 2021 

 



8. Pilot glasproject Naarden Vesting 
B&W besluiten  
1. Het glasproject in Naarden Vesting aan te merken als een pilot; 
2. In te stemmen met het pilotplan glasproject Naarden Vesting;  
3. De raad met bijgaande raadsmededeling informeren. 
 

 
 
9. Vaststellen Privacy beleid 

B&W besluiten: het document ‘Privacybeleid versie 1.0’ vast te stellen. 
 
 
 
10. Wob-besluit verz 140920 inzake memo 061019 v.d. L. 

B&W besluiten:  
1. Het bezwaar ingediend door de heer B. ontvankelijk te verklaren;  
2. Het bezwaar gegrond te verklaren;  
3. Extra documenten openbaar te maken, namelijk:  

a. een e-mail van 29 september 2019, waarbij de e-mail van 26 september 2019 is 
doorgeleid; 

b. een e-mail van 13 mei 2020; 
c. een e-mail van 30 september 2019 09:15u; 
d. een e-mail van 6 oktober 2019 16:29; 
e.  een e-mail van 6 oktober 2019 18:19u; 
f. een e-mail van 7 oktober 2019 08:17u; 
g. een factuur van 23 oktober 2019 aanvullend onderzoek das met factuurnummer 

18.465,  
h. De begeleiden e-mail van dezelfde datum; 
i. De opdrachtbevestiging plan van aanpak voorbereidend onderzoek van 4 april 

2019;  
4. Het bestreden besluit van 11 september 2020 aan te vullen met een nadere motivering 

omtrent overige documenten. 
 
 
 

11. Factsheet inkomen en participatie 2020 
B&W besluiten de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 
‘Factsheet inkomen en participatie 2020’. 

 
 
 
12. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de VVD over Bestemming 

Kinderdagverblijf Hoogerlust 
B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording schriftelijke raadsvragen van de VVD 
over Bestemming Kinderdagverblijf Hoogerlust. 

 
 
13. Beantwoording schriftelijke vragen van GDP over de Erfgoedvisie  

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GDP 
over de Erfgoedvisie. 

 
 



 
14. Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek herstel graf algemene begraafplaats    

B&W besluiten: 
1. Kennis te nemen van het advies van 23 februari 2021 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek 
van een incompleet graf op de Algemene Begraafplaats Bussum; 

2. Op grond van het advies de brief van 27 juli 2020 aanmerken als een besluit en dat 
besluit te bekrachtigen; 

3. Het bestreden besluit van 27 juli 2020 in stand te laten onder aanvulling van de 
motivering; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 
 
 


