
 
 

Zaaknummer 48313 

1. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van GDP over "Verlenging beweeg- 

en sportvisie 2017-2021" 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van het GDP over "verlenging beweeg- 

en sportvisie 2017-2021" te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 48201 

2. Bestrijding gladheid 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van de ChristenUnie over de 

gladheidsbestrijding te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

  

Zaaknummer 47331 

3. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van PvdA over VO school en Hocras 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de PvdA over VO school en Hocras te 

beantwoorden conform bijgevoegd voorstel. 

 

  

Zaaknummer 41935 

4. Pilot bestuurlijk Interventieteam G&V aanpak ondermijning 

B&W besluiten deel te nemen aan het Bestuurlijk Interventieteam Gooi en 

Vechtstreek gedurende een pilot-periode van 1 jaar (maart 2022 – maart 2023). 

 

  

Zaaknummer 49698 

5. Overeenkomst MOOI NH, informeren Raad 

B&W besluiten: 

1. Een overeenkomst af te sluiten met de Stichting Mooi Noord Holland; 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde Raadsmededeling. 

 

  

Zaaknummer 44355 

6. Heroverweging geheimhouding collegestukken Fort Werk IV 9 februari 2021 

B&W besluiten:  

1. In heroverweging de status geheim op het Collegevoorstel en collegebesluit 

van 9 februari 2021 inzake de fortwachterswoning aan de Abraham Kuyperlaan 

1f te Bussum op te heffen en daarmee openbaar te maken; 

2. In heroverweging de status geheim op de bij dit besluit behorende 

adviesrapportage in stand te laten. 

  

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 1 februari 2022 

 



Zaaknummer 49776 

7. Beantwoording GDP vragen art 33 - Vermeend onrechtmatig melden 

Verwijsindex risicojongeren (vervolgvragen) 

B&W besluiten de schriftelijke vervolgvragen van GDP over vermeend 

onrechtmatig melden in de Verwijsindex risicojongeren te beantwoorden zoals 

bijgesloten. 

 

  

Zaaknummer 49655 

8. Herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan - gunning realisatie 

B&W besluiten: 

1. De realisatie van project Vlietlaan - Olmenlaan op te dragen aan aannemers en 

wegenbouwbedrijf H.S. Hendrikse & ZN bv onder voorbehoud van bezwaren 

van overige inschrijvers binnengekomen vóór 1 februari 2022; 

2. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

  

Zaaknummer 50122 

9. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD over tekort aan kinderopvang en 

scholen 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van VVD over tekort aan kinderopvang te 

beantwoorden. 

  

 

Zaaknummer 47299 

10. Ontwerpbestemmingsplan De Engh - Amersfoortestraatweg 81-85 

B&W besluiten: 

1. Het ontwerp bestemmingsplan “De Engh - Amersfoortestraatweg 81-85” ter 

inzage te leggen, conform de procedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro); 

2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen; 

3. Portefeuillehouder te mandateren om de Anterieure overeenkomst 

‘Amersfoortsestraatweg 81-85, Bussum’ te ondertekenen; 

4. Vast te stellen dat voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage nodig 

is; 

5. Een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van het ontwerp 

bestemmingsplan te versturen aan de raad. 

 

  



Zaaknummer 46363 

11. Besluit op bezwaar het vergroten van het hoofdgebouw en het wijzigen van kantoor met 

woning naar drie zelfstandige woningen op de locatie Krijnenweg 1a te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door mevrouw D. Krul 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de ingediende bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 2 augustus 2021 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan gemachtigde van bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit het advies en het verslag van de commissie mee te zenden. 

 

  

Zaaknummer 46246 

12. Dienstverleningsovereenkomst Proeftuin Normaliseren en dienstverleningsovereenkomst 

versterken van het verzuimbeleid en de verzuimregistratie in het voortgezet onderwijs 

B&W besluiten: 

1. Tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Regio Gooi en Vechtstreek 

voor de opdracht tot dienstverlening in het kader van de ‘Proeftuin Normaliseren’; 

2. Tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Regio Gooi en Vechtstreek 

voor de opdracht tot dienstverlening in het kader van het versterken van het 

verzuimbeleid en de verzuimregistratie in het voortgezet onderwijs. 

 

De burgemeester besluit wethouder Hendriks te machtigen om de beide DVO’s namens hem 

te ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 44101 

13. Besluit op bezwaar tegen weigeren omgevingsvergunning Huizerstraatweg 45 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend tegen het besluit tot 

weigeren van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding 

(legalisatie) op het kadastraal Huizerstraatweg 45 te Naarden, ontvankelijke te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 7 juni 2021, onder aanvulling van een nadere motivering, te 

handhaven; 

4. De bijgevoegde ontwerpbrief waarin het besluit inhoudelijk is toegelicht, te sturen aan de 

indieners van bezwaar, tezamen met het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften d.d. 24 december 2021. 


