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Zaaknummer 256643 

1. ICT Benchmark gemeenten 2022 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van Groep VN over de ICT kosten te 

beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 251596 

2. Schriftelijke raadsvragen van GDP/Hart Stoptober jeugd Gooise Meren 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de Goois Democratisch Platform / Hart voor BNM 

over Stoptober jeugd Gooise Meren te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 249155 

3. RM Factsheet inkomen en participatie Q1 en Q2 2022 

B&W besluiten  de gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 

Factsheet inkomen en participatie Q1 en Q2 2021. 

 

 

Zaaknummer 226084 

4. Plan van Aanpak en participatieplan Vestingwallen fase 2 

B&W besluiten: 

1. Het project ‘Vestingwallen fase 2’ volgens bijgevoegd plan van aanpak uit te voeren, 

waarbij eerst een Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld conform het verzoek van de 

raad alvorens te starten met het planproces; 

2. De raad te informeren over het beoogde planproces, planning en participatietraject met 

bijgaande raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 259811 

5. Aanvraag monumentenstatus paardenstallen Hocras 

B&W besluiten: 

1. De paardenstallen op het Hocras-terrein aan de Franse Kampweg 30a-c in Bussum niet als 

gemeentelijk monument aan te wijzen; 

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 25 oktober 2022 
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Zaaknummer 269614 

6. Verandering openbaar busvervoer 2023 

B&W besluiten de raad te informeren over de verandering in het openbaar busvervoer 2023 

met de raadsmededeling bij dit voorstel; 

  

  

Zaaknummer 251595 

7. Allonge bij Koop- realisatie- en anterieure overeenkomst Project Gemeentehuis Muiden 

B&W besluiten: 

1. De allonge bij de Koop- realisatie- en anterieure overeenkomst Project Gemeentehuis 

Muiden d.d. 18 december 2018 vast te stellen. 

2. Wethouder Luijten te mandateren deze allonge te ondertekenen. 

 

 

Zaaknummer 233278 

8. Wijziging straatnaamgeving in verband met grenscorrectie met Hilversum 

B&W besluiten: 

1. De volgende wijziging van adressen en huisnummering vast te stellen: 

Adres oud ( tot 1 januari 2023) 

Adres nieuw ( vanaf 1 januari 2023) 

Bussumse Meerweg 3, 1218 XV Hilversum 

Meerweg 69 Bussum 

Bussumse Meerweg 7 1218 XV Hilversum 

Meerweg 73 Bussum 

Bussumse Meerweg 9 1218 XV Hilversum 

Meerweg 75 Bussum 

Bussumse Meerweg 2 1218 XV Hilversum 

Meerweg 70 Bussum 

Bussumse Meerweg 4 1218 XV Hilversum 

Meerweg 72 Bussum 

Bussumse Meerweg 10 1218 XV Hilversum 

Meerweg 78 Bussum 

Bussumse Meerweg 10A Hilversum 

Meerweg 78A Bussum; 

2. Te bepalen dat dit besluit ingaat op de datum dat de grenscorrectie tussen Hilversum en 

Gooise Meren ingaat, naar verwachting op 1 januari 2023; 

3. Te bepalen dat dit besluit komt te vervallen indien de onder b. genoemde grenscorrectie 

onverhoopt niet doorgaat. 
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Zaaknummer 253508 

9. Bezwaarschrift na afwijzing 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 18 mei 2022 te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies 

van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 244932 

10. Bezwaarschrift na afwijzing 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 18 mei 2022 te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies 

van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 244993 

11. Bezwaarschrift na afwijzing 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 1 juni 2022 te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies 

van de bezwaarschriftencommissie, inclusief bijlages, mee te zenden. 
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Zaaknummer 247306 

12. BOB VKB oplaadpaal Comeniuslaan 1 - Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door 

ontvankelijk te 

verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 26 januari 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 247338 

13. BOB VKB oplaadpaal Imkerweg 33 - Bussum 

B&W besluiten: 

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

 ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 23 maart 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 247370 

14. BOB VKB Watersnip 6 - Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens 

ontvankelijk te verklaren; 

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

3. Het bestreden besluit van 26 januari 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 
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Zaaknummer 247372 

15. BOB VKB oplaadpaal Meentweg 47 - Bussum 

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 16 maart 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 

Zaaknummer 247374 

16. BOB VKB oplaadpaal Jan Bottemastraat 3G - Bussum 

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 16 maart 2022 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit 

advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 

 


