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01 Bebouwde kom artikel 4.1. wet natuurbescherming 

B&W besluiten: 

Het voorstel voor de nieuwe begrenzing van de bebouwde kom in het kader van artikel 4.1. wet 

Natuurbescherming gedurende 30 dagen ter visie te leggen. 

 

02 Aanwijzen gemeentelijke monumenten Bussum 

B&W besluiten: 

De volgende panden aan te wijzen als gemeentelijk monument: 

• A.L.G. Bosboom Toussaintlaan 4 

• A.L.G. Bosboom Toussaintlaan 6 

• Eslaan 6 

• Eslaan 8 

• Franse Kampweg 6 

• Parklaan 2 

 

03 Instemming convenant  

B&W besluiten: 

In te stemmen met de tekst van het  van het convenant ‘verduurzaming stadsverwarmingscentrale 

Diemen’. 

 

04 Integriteit lokaal bestuur 

B&W besluiten: 

De gemeenteraad met de raadsmededeling over de screening van de kandidaat-wethouder te 

informeren. 

 

05 Allonge Zwarteweg 6-8 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de allonge op de anterieure overeenkomst mbt de ontwikkeling aan de Zwarteweg 6-

8 in Naarden 

 

06 Foutparkeren P&R Muiden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de antwoorden. 

07 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Ton Kootsingel 3 Mdn 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 11 juni 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van mevrouw H. tegen de 

omgevingsvergunning Ton Kootsingel 3 te Muiden kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 



 

 

 

 

Pagina 2 van 2 

 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

2. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit, het advies van de 

bezwarencommissie aan bezwaarde en aan vergunninghouder mee te zenden. 

 

08 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 

B&W besluiten: 

De raad te informeren over het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken. 

 

09 Verkenning convenant met WattNu 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met een onderzoek met als doel het sluiten van een convenant tussen gemeente 

en energiecoöperatie WattNu om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen 

2. Te verkennen welke doelen, afspraken en middelen nodig zijn voor sluiten van een convenant 

dat passend is bij ons beleid en de uitvoering van de energietransitie 

3. WattNu uit het Initiatievenfonds Duurzaamheid incidenteel € 10.000,-- beschikbaar te stellen 

voor de dekking van organisatie-, onderzoeks- en communicatiekosten. Hiermee wordt de 

ontwikkeling van WattNu op de korte termijn gedekt. 

 

 


