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Zaaknummer 222128 

1. Tijdelijke invulling PC Hooftschool 

B&W besluiten de raad te informeren over de tijdelijke invullen van de PC 

Hooftschool door kinderopvang middels de bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 222514 

2. Onderzoek windturbines gemeente Diemen 

B&W besluiten: 

1. Het nieuwsbericht van Diemen ter kennisgeving aan te nemen; 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde brief. 

 

 

Zaaknummer 217550 

3. Bezoek B&W aan agrariërs Gooise meren op 22 augustus 2022 

B&W besluiten de gemeenteraad van het bezoek aan de boeren op 22 augustus op 

de hoogte te stellen door middel van een raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 147646 

4. GAD-meter 2021 

B&W besluiten: 

1. Van de GAD-meter 2021 kennis te nemen; 

2. Bijgevoegde Raadsmededeling en de GAD-meter 2021 naar de raad te 

verzenden. 

 

 

Zaaknummer 61738 

5. Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw van 

MRA; 

2. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van dit besluit door middel van 

bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Burgemeester besluit de wethouder met portefeuilles Natuur en Milieu en 

Openbare ruimte, Geert-Jan Hendriks, te mandateren de ledenovereenkomst te 

ondertekenen. 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 13 september 2022 
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Zaaknummer 220375 

6. Schriftelijke raadsvragen D66 over Ribbeltegels Bussum Zuid 

B&W besluiten, de schriftelijke raadsvragen van Willem de Jonge over de 

Ribbeltegels Bussum Zuid te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

 

Zaaknummer 214569 

7. Plaatsing van deelscooters en e-bikes door Go Sharing 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

 

Zaaknummer 206947 

8. Schriftelijke vragen VVD ex. artikel 33 Busroute 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van de VVD over de busroute 

Amsterdamsestraatweg Muiden te beantwoorden zoals bijgesloten. 

  

 

Zaaknummer 201609 

9. Handboek Inrichting Openbare Ruimte 

B&W besluiten: 

1. Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) vast te stellen; 

2. Het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen 

(BORG), Gerard Rill, te mandateren periodiek actualisaties van het HIOR te 

accorderen. 

 

 

Zaaknummer 189454 

10. Bezwaarschrift gericht tegen 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 6 april 2022 ongewijzigd 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 189586 

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 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. 


