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Openbare besluitenlijst college B&W 

Datum: 20 december 2022 
 
 

Zaaknummer 348558 

1. Schriftelijke vragen PLEK  

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van PLEK over de niet gedeelde Informatiebrief 

over de voortgang van de RES 1.0 voor deelregio Gooi en Vechtstreek te beantwoorden zoals 

bijgesloten. 

 

 
Zaaknummer 337096 

2. Managementletter 2022 

B&W besluiten: 

1. De ‘Managementletter 2022’ vast te stellen en kennis te nemen van de reactie van de 

directie; 

2. De gemeenteraad via een raadsmededeling op de hoogte te brengen van de 

geconstateerde onrechtmatigheden op het proces aanbestedingen. 

 

 
Zaaknummer 3064723 

3. Besluit op bezwaar buiten behandeling stellen aanvraag voor het maken van een 

dakterras, het wijzigen van de dakkapel in het dakvlak van de zijgevel en het optrekken 

van de gevels aan de achterzijde van het pand (legalisatie) en het bouwkundig splitsen 

van het pand op het perceel Huizerweg 76 te Bussum. 

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 20 april 2022 in stand te laten; 

4. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te sturen. 
 

 
Zaaknummer 344956 

4. Subsidie Wattnu: Uitvoering Isolatieprogramma 2022 

B&W besluiten aan Wattnu een subsidie te verlenen van € 343.736,- voor de uitvoering van het 

Isolatieplan voor Gooise Meren. 
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Zaaknummer 346831 

5. Verlengen huidig Regionaal beleidskader VTH 2019-2022 en plan voor actualiseren 

B&W besluiten: 

1. De looptijd van het vigerende beleidskader te verlengen voor 2023 of tot een nieuw 

beleidskader is vastgesteld; 

2. Instemmen met het voorgestelde plan van aanpak (PvA, bijlage 1) en de evaluatie van het 

vigerende Regionaal beleidskader Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 

(bijlage 2, hierna: beleidskader); 

3. De Raad te informeren en te betrekken bij het actualiseren van het beleidskader, middels 

een thema avond. 

 

 
Zaaknummer 350990 

6. Jaarlijkse subsidie Vluchtelingenwerk Nederland 

B&W besluiten de jaarlijkse subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland voor juridische hulp en 

maatschappelijke begeleiding te verstrekken voor een bedrag van €165.249,- voor het jaar 

2023. 

 

 
Zaaknummer 344623 

7. Subsidie Gooise Meren Marketing 2022 

B&W besluiten de stichting Gooise Meren Marketing een lager bedrag toe te kennen dan is 

aangevraagd, waardoor deze voor geheel 2022 neerkomt op een bedrag van €252.700,-. 

 

 
Zaaknummer 350860 

8. Subsidie HBO Beleidsmedewerker/coach voor VVE en peuteropvang 2023 

B&W besluiten subsidie aan SKBNM voor de inzet van een HBO coach en beleidsmedewerker 

voor alle locaties VE van SKBNM te verstrekken voor een bedrag van € 23.079,- voor het jaar 

2023. 

 

 
Zaaknummer 325987 

9. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023 

B&W besluiten het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen 

conform bijlage 1. 
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Zaaknummer 239187 

10. Beantwoording brief GAD - verplaatsen milieustraat 

B&W besluiten: 

1. De brief van de regio inzake de herhuisvesting milieustraat GAD te beantwoorden; 

2. De vraag of de locatie in Gooimeer Zuid breder inzetbaar is dan slechts de herhuisvesting 

milieustraat GAD te verkennen; 

3. Dit voorstel pas openbaar te maken en de brief pas te versturen nadat de omgeving van de 

mogelijke locatie geïnformeerd is. 

 

 
Zaaknummer 347660 

11. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van zes 

appartementen in het hoofdgebouw op het perceel Heidelaan 35 te 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 door en het 

bezwaar ingediend door en de bewoners van Heidelaan 3, 4, 6, 13, 15, 17, 

19, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38 40, 41, 43, 44 en 46 en Ruthardlaan 11, 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38 en 40 ontvankelijk te 

verklaren; 

3. De bezwaren ingediend door de bewoners van Plaggenweg 2d (in bezwaar genoemd 3d), 

5, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 en 19, Ruthardlaan 1, 3 en 5 en Beerensteinerlaan 30 en 32 niet- 

ontvankelijk te verklaren omdat zij geen belanghebbenden zijn in deze procedure; 

4. De bezwaren van de bewoners die alleen een machtiging hebben overgelegd maar geen 

bezwaar hebben gemaakt, te weten de bewoners van Heidelaan 1, 2a, 5, 9, 10, 11, 14, 20, 

31 , 36 en 39, Plaggenweg 8c, 12d, 14a en 19x, Ruthardlaan 2, 7, 8, 9, 10, 23 en 27 en 

Beerensteinerlaan 28 niet ontvankelijk te verklaren; 

5. Met deze beslissing op bezwaar een beslissing te nemen op de gewijzigde aanvraag, 

strekkende tot het verlenen van de gewijzigde aanvraag; 

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

7. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te sturen. 
 

 
Zaaknummer 338754 

12. Heroverweging besluit coronasteun n.a.v. uitspraak Rechtbank 

B&W besluiten aan de hand van het Afwegingskader Steunmaatregelen Corona geen 

aanvullende coronasteun te verlenen aan Stichting Art Connects People. 
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Zaaknummer 344789 

13. Besluit nemen tot verlenen of weigeren van de aanvraag om omgevingsvergunning voor 

het tijdelijk (voor de duur van 1 jaar) huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in het pand 

Marktstraat 66 te Naarden 

B&W besluiten vanwege het maatschappelijk belang de omgevingsvergunning voor het 

tijdelijk realiseren van woonruimte ten behoeve van noodopvang van Oekraïners op de 

begane grond in het pand Marktstraat 66 te Naarden voor een jaar te verlenen. 

 

 
Zaaknummer 348199 

14. Besluit op bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan 

de achtergevel op het perceel Koningslaan 1 te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 13 

december 2022; 

2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

3. Het bestreden besluit in stand te houden, met aanvulling van de motivering 

overeenkomstig het genoemde advies; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit, het advies van de commissie en het verslag van 

de hoorzitting mee te zenden. 

 

 
Zaaknummer 334538 

15. Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom P.J. Lomanlaan 2 Bussum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 1 december 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom tot verwijdering 

van een berging op het perceel P. J. Lomanlaan 2 in Bussum; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 1 april 2022 (last onder dwangsom) ongewijzigd in stand te 

laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
 

 
Zaaknummer 341134 

16. Begraafplaatsverordening, uitvoeringsbesluit grafbedekkingen 2022 

B&W besluiten het ‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2022’ vast te stellen. 
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Zaaknummer 329071 

17. Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing aanvraag woningurgentie 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies 

van de bezwaarschriftencommissie mee te zenden. 

 

 
Zaaknummer 316025 

18. Integratie RET en C en A team Regio gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

1. De evaluatie van het C en A team, zoals geschetst in bijlage 1 van het Regiovoorstel 

Integratie RET en C en A team in de bijlage, voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Het voorgestelde takenpakket van het Regionaal Expertteam Jeugd en de bijbehorende 

ureninzet vast te stellen; 

3. De naam Regionaal Expertteam Jeugd (RET) vast te stellen en daarmee afscheid te nemen 

van de naam ‘C en A team’; 

4. De wijze van evaluatie van de taak ‘multidisciplinair overleg en procescoördinatie’ van het 

RET, zoals geschetst in het Regiovoorstel Integratie RET en C en A team, onder punt 4, in 

de bijlage, vast te stellen; 

5. Bij het convenant Regionaal Expertteam Jeugd Gooi en Vechtstreek, zoals opgenomen in 

de bijlage, aan te sluiten; 

6. Het aanwijzingsbesluit gegevensverwerking vast te stellen conform het aanwijzingsbesluit 

in de bijlage; 

7. Het aanwijzingsbesluit Leerplichtwet vast te stellen conform het aanwijzingsbesluit in de 

bijlage; 

8. Een Dienstverleningsovereenkomst met de Regio Gooi en Vechtstreek af te sluiten 

conform de Dienstverleningsovereenkomst RET Gooi en Vechtstreek in de bijlage. 

 
De burgemeester besluit de wethouder Jeugd op grond van artikel 171, lid 2 te machtigen tot 

ondertekening van: 

1. Het bovengenoemde convenant Regionaal Expertteam Jeugd Gooi en Vechtstreek; en 

2. De bovengenoemde Dienstverleningsovereenkomst RET Gooi en Vechtstreek. 

 
 

Zaaknummer 299988 

19. Jaarlijkse subsidie 2023 STAD 

B&W besluiten een jaarlijkse subsidie te verlenen van € 123.376,-- aan de Stichting Talent and 

Dreams voor 2023 
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Zaaknummer 304103 

20. Besluit op bezwaar gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het 

vergroten van de woning aan de achtergevel op het perceel De Ruijterlaan 16 te 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 kennelijk niet ontvankelijk te 

verklaren; 

3. Met het besluit op bezwaar het advies van de commissie voor de bezwaarschriften mee te 

sturen. 

 

 
Zaaknummer 323701 

21. Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom Prinses Beatrixhof 1 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 21 november 2022 van de Commissie voor de 

bezwaarschriften in het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom tot verwijdering 

van een smeerput en uitweg op het perceel Prinses Beatrixhof 1 in Naarden; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

3. In afwijking van het advies het bestreden besluit van 9 maart 2022 (last onder dwangsom) 

gewijzigd in stand te laten. 

 

 
Zaaknummer 325252 

22. Besluit op bezwaar tegen de herplantplicht verbonden aan de omgevingsvergunning voor 

het kappen van 3 coniferen in de voortuin van de woning Bollelaan 3 te Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 25 

november 2022; 

2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

3. Het bestreden besluit in stand te houden, met wijziging van de herplant naar 1 in plaats 

van 3 bomen, onder dezelfde voorwaarden; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit, het 

advies van de commissie en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 
Zaaknummer 352511 

23. Beantwoording schriftelijke vragen D66 Verkeersmaatregelen Vondelkwartier 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van D66 over de Verkeersmaatregelen Vondelkwartier 

te beantwoorden zoals bijgesloten. 
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Zaaknummer 292331 

24. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning voor het wijzigen van het pand 

(uitbreiden zorgcentrum) op het perceel Bremstraat 3 te Bussum 

B&W besluiten: 

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

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

3. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren deels gegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 25 januari 2022 te herroepen, middels het nemen van het besluit 

op bezwaar; 

5. Met het besluit op bezwaar, het advies van de Commissie en het verslag van de 

hoorzitting aan betrokkenen toe te sturen; 

6. Het verzoek om vergoeding van proceskosten te honoreren nu het bestreden besluit 

wordt herroepen. 

 

 
Zaaknummer 352511 

25. Beantwoording schriftelijke vragen D66 Verkeersmaatregelen Vondelkwartier 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van D66 over de Verkeersmaatregelen Vondelkwartier 

te beantwoorden zoals bijgesloten. 


