
 
 

 
 

1. Coronasteun Versa, personeelskosten TukTuk 

B&W besluiten eenmalige steun te verlenen aan Versa voor de personeelskosten van het 

project 'TukTuk op de vrolijke tour!' tot een bedrag van € 9.624,-. 

 

 

2. Subsidiebeschikking 2021 Versa Welzijn 

B&W besluiten aan Versa Welzijn in 2021 een reguliere subsidie van € 2.653.420,- te verlenen 

voor de uitvoering van de reguliere taken en dienstverlening. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Oplaadpalen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Oplaadpalen. 

 

 

4. Beantwoorden schriftelijke vragen n.a.v. thema uur Externe Inhuur 

B&W besluiten Beantwoorden schriftelijke vragen n.a.v. thema uur Externe Inhuur 

 

 

5. Faillissement Briedis 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren dat Briedis, één van onze gecertificeerde 

instellingen, failliet is verklaard en wat daar de consequenties daarvan zijn conform 

bijgevoegde conceptraadsmededeling. 

 

 

6. Beantwoording extra vervolgvragen raad over Overlast drugsdealen Keverdijk 

B&W besluiten  in te stemmen met de beantwoording van raadsvragen "Extra vervolgvragen 

Overlast drugsdealen Keverdijk". 

 

 

7. Beantwoording schriftelijke vragen D’66 over de Driftweg 

B&W besluiten Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D’66 over 

de status Quickscan natuuronderzoek / natuurtoets Perceel B1351 (Driftweg). 

 

 

8. Aanvraag monumentenstatus Huibert van Eijkenstraat Naarden 

B&W besluiten De aanvraag van de Huibert van Eijkenstraat 51-94 te Naarden als 

gemeentelijk monument niet ontvankelijk te verklaren. 
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9. MuziekAkkoord Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

1. over te gaan tot ondertekening van het MuziekAkkoord Gooi en Vechtstreek, onderdeel 

van het project Méér Muziek in de Klas.  

2. waarbij aangetekend wordt dat om actief de mogelijke schijn van belangenverstrengeling 

te voorkomen wethouder Schimmel niet heeft deelgenomen aan de discussie en 

besluitvorming. 

De burgemeester besluit: 

3. Wethouder Luijten te machtigen om het MuziekAkkoord Gooi en Vechtstreek namens de 

gemeente te ondertekenen. 

 

 

10. Aanpassingen Jaarstukken 2020 

B&W besluiten de raad te informeren over de aanpassingen in de Jaarstukken 2020 middels 

bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

11. Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Amersfoortsestraatweg 43 Bussum 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens A.Z B.V., 

ontvankelijk te verklaren;  

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

4. Het bestreden besluit van 8 mei 2020 te handhaven onder aanvulling van de motivering 

zoals in het advies overwogen;  

5. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

6. Met de bekendmaking aan (gemachtigde) van bezwaarde van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee 

te zenden. 

 

 

12. Beschikking RREW subsidie Wattnu 

B&W besluiten: 

1. Inwoners te stimuleren kleine maatregelen te nemen ten behoeve van CO2 reductie; 

2. Energiecoöperatie Wattnu opdracht te geven hiertoe activiteiten te ontwikkelen gericht 

op woningeigenaren en in mindere mate huurders; 

3. Een eenmalige subsidie aan Wattnu ter verlenen ter hoogte van de vanuit het rijk  

4. ontvangen subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. 

 

 

 

 

 



13. BSO Dynamo 2021-2022 en verder 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de evaluatie van BSO Dynamo 2020-2021.  

2. In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie voor de schooljaren 2021-

2022, 2022-2023 en 2023-2024 van € 31.320 per schooljaar aan SKBNM voor de (door)start 

van BSO Dynamo.  

3. Deze kosten te dekken uit het budget Kinderopvang (6270701/ 442599).  

4. In te stemmen met het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in 2022. 

 

 


