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Zaaknummer 122145 
1. Advies voorgenomen fusie Oranje Nassauschool en De Vinkenbaan 

B&W besluiten: 
1. Positief te adviseren inzake de voorgenomen fusie tussen de Oranje Nassauschool en De 

Vinkenbaan; 
2. De gemeenteraad te informeren over dit advies via bijgevoegde raadsmededeling. 

 
 

Zaaknummer 115345 
2. Schriftelijke vragen flitspalen 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van Hart voor BNM over schriftelijke vragen 
flitspalen te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  
 

Zaaknummer 137615 
3. Leveringsproblemen aanbieders huishoudelijke hulp 

B&W besluiten: 
1. Kennis te nemen van de leveringsproblemen van aanbieders van huishoudelijke hulp en 

van de maatregelen die we als gemeente treffen;  
2. De bijgaande Raadsmededeling vast te stellen. 

 
 

Zaaknummer 133024 
4. Rijksmonumentenstatus Parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark 

B&W besluiten: 
1. Af te zien van het indienen van een voorstel bij het rijk voor de rijksmonumentenstatus 

van Parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijk in Bussum; 
2. Voorbereidingen te treffen om het parkgebied aan te wijzen als gemeentelijke 

monument; 
3. De raad met bijgaande raadsmededeling te informeren. 

 
 

Zaaknummer 90369 
5. Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon 

B&W besluiten de informatiespecialisten als Woo-contactpersonen aan te stellen. 
 
 
 
 
 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 14 juni 2022 
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Zaaknummer 114217 
6. Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom Koekoeklaan 138 Bussum 

B&W besluiten:  
1. Kennis te nemen van het advies van 12 mei 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom tot herstel van de 
gemeentelijke groenstrook en de herplant van vijf struiken achter het perceel 
Koekoeklaan 138 in Bussum; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit van 15 november 2021 (last onder dwangsom) ongewijzigd in stand 

te laten; 
4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te wijzen. 


