
 
 

 
 
1. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein (Ruimte en mobiliteit; Bouwen 

en wonen) 27 mei 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek 

domein van 27 mei 2021. 

 

 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de PvdA over communicatie rondom groot 

onderhoud wegen 

B&W besluiten: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen van 

de PvdA over communicatie rondom groot onderhoud wegen. 

 

 

3. Stand van zaken inkoop Sociaal domein mei 2021 

B&W besluiten  de raad te informeren over de stand van zaken inkoop voorzieningen sociaal 

domein per mei 2021 conform bijgevoegde raadsmededeling 

 

 

4. Sociaal Jaarverslag 2020 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met het sociaal jaarverslag 2020.  

2. In te stemmen met de bijgaande Raadsmededeling. 

 

 

5. Implementatie Wet Open Overheid 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het Projectplan Wet Open Overheid;  

2. Het proces om documenten geschikt te maken voor openbaarmaking in te richten;  

3. Conform het advies van de VNG in te stemmen met een stapsgewijze implementatie van 

de WOO;  

4. De 11 categorieën uit bijlage 2 conform de drie fasen openbaar te gaan maken. 

 

 

6. Financiële verantwoording Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020 

B&W besluiten in te stemmen met de financiële verantwoording Voor- en Vroegschoolse 

Educatie 2020 die verstuurd wordt naar de Inspectie van het Onderwijs. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum:  25 mei 2021 

 



7. Beantwoording schriftelijke vragen van VN groep mw. E. Nuij over argumentatie niet 

uitvoeren motie PHP 

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

groep mw. E. Nuij over argumentatie niet uitvoeren motie PHP 

 

 

8. Omgevingswet - snelservice 

B&W besluiten  

1. In te stemmen met de vergunningprocedure ‘Snelservice’ voor een bepaalde selectie 

kleine bouwplannen, te weten dakkapellen; 

2. In te stemmen met het mandaat voor het afgeven van de beschikking door te leggen naar 

de behandelend ambtenaar; 

3. In te stemmen met de mededeling aan de gemeenteraad. 

 

 

9. Aanvraag voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de speeltijden van de 

Emmaschool 

B&W besluiten:  

1. Medewerking verlenen aan het verzoek van OBS Koningin Emma aan de Graaf Florislaan 2 

te Bussum voor het tijdelijk afwijken van het in het bestemmingsplan “Het Spiegel – Graaf 

Florislaan 2” opgenomen pleinrooster voor de duur van tien jaar;  

2. De aangepaste speeltijden, zoals opgenomen in tabel 2 van de ruimtelijke onderbouwing 

(Rapport 21900606.R02a, d.d. 18-08-2020) als voorwaarde in de vergunning op te nemen; 

3. Het besluit in samenwerking met de Emmaschool per brief te communiceren met de 

buurt. 

 

 

10. Verlening omgevingsvergunning Nagtglaslaan 4 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarde 

ontvankelijk te verklaren;  

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

4. Het bestreden besluit ongewijzigd van 7 januari 2021 ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, het 

advies van de Commissie voor de bezwaarschriften mee te zenden. 

 


