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01 Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 

B&W besluiten In te stemmen met de concept Gebiedsvisie & Centrumplan Bussum 2019 en deze 

gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

 

02 Verlengen  intentie overeenkomst Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen het verlengen van de intentieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg; 

2. Wethouder J. Franx te mandateren de verlenging te ondertekenen. 

 

03 Programma Inclusieve arbeidsmarkt 

B&W besluiten in te stemmen met het programma inclusieve arbeidsmarkt. 

 

04 Biomassacentrale Diemen 

B&W besluiten: 

1. Aan te sluiten bij het convenant dat de gemeente Diemen wil sluiten met NUON, de provincie 

Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Almere; 

2. Dat de onderhandelingen over het convenant namens de gemeente worden gevoerd door de 

wethouder van de gemeente Diemen gelet op de gelijke belangen van Diemen en Weesp; 

3. In te stemmen met de Raadsmededeling over de ontwikkeling rond de (mogelijke) komst van een 

biomassacentrale Nuon in Diemen; 

4. In te stemmen met het indienen van een zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland inzake de komst van de biomassacentrale en deze zienswijze toe te voegen als 

bijlage bij de Raadsmededeling rond de (mogelijke) komst van de biomassacentrale in Diemen. 

 

05 Aanpassing splitsing Herenstraat - Kloosterweg 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke Raadsvragen van R. Kamphuis, 

CU, over aanpassing splitsing Herenstraat - Kloosterweg 

 

06 Fiets- en voetpad langs de Googweg Muiderberg 

B&W besluiten instemmen met de beantwoording schriftelijke Raadsvragen J. Kruyt, GDP, over het 

Fiets- en voetpad langs de Googweg te Muiderberg. 

 

07 Beheersovereenkomst VvE Village 

B&W besluiten in te stemmen met de beheerovereenkomst tussen de gemeente en de Vereniging van 

Eigenaren van het pand Village (VvE Village) aan de Schoolstraat te Bussum. Deze beheerovereenkomst 

is opgesteld om het terrein van de VvE Village te beheren. Het terrein is geen eigendom van de 

gemeente maar wordt wel gebruikt als openbaar gebied. 
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08 Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht Gooise Meren 2019 

B&W besluiten: 

1. Het Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht Gooise Meren 2019 vast te stellen;  

2. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma via een mededeling aan de gemeenteraad kenbaar te 

maken. 

 

09 Leefbaarheid: resultaten onderzoek en vervolg 

B&W besluiten in te stemmen met het toesturen van het rapport Leefomgeving en Schiphol en de 

raadsmededeling: aanpak leefbaarheid 

 

10 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Noordpolderweg 2, 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordpolderweg 2, Muiden’;  

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordpolderweg 2, Muiden’ voor een periode van 6 weken ter 

inzage te leggen;  

3. In te stemmen met de concept overeenkomst (planschade) Noordpolderweg 2, Muiden;  

4. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan wethouder Jan Franx;  

5. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordpolderweg 2, Muiden. 

 

11 Regionale Werkplan Werklandschappen 

B&W besluiten in te stemmen met de RM over de regionale Werkplan Werklandschappen. 

 

12 Verlenging convenant met de Stichting Ondernemersfonds 

Bussum 

B&W besluiten  

1. Het convenant met de stichting Ondernemersfonds Bussum (SOB) tot 1 januari 2020 te verlengen; - 

2. Op basis van het convenant jaarlijks de reclamegelden in de vorm van subsidie aan de stichting SOB 

uit te keren; - 

3. De subsidiebeschikkingen over 2017, 2018 en de voorlopige beschikking 2019 vast te stellen. 

 

 


