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Zaaknummer 314314 

1. Uitvoering beleid Beheerplannen Buitenruimte 

B&W besluiten de schriftelijke raadsvragen van het CDA over uitvoering beleid 

Beheerplannen Buitenruimte te beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 314129 

2. Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over de beschikbaarheid winkels de 

Krijgsman 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van D66 over beschikbaarheid winkels de Krijgsman te 

beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 312810 

3. Ter inzagelegging ontwerp Wijzigingsplan Bredius 2020 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerp Wijzigingsplan Bredius 2020; 

2. Het ontwerp Wijzigingsplan Bredius 2020 voor een periode van zes weken ter inzage te 

leggen. 

 

 

Zaaknummer 260440 

4. Besluit op bezwaar weigeren omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit en 

een parkeerplaats in de voortuin van de woning op het perceel Iepenlaan 113 te Bussum 

B&W besluiten: 

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

bezwaarschriften van 21 september 2022;  

2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;  

3. De rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te houden, met aanvulling van de 

motivering;  

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. 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  

Datum: 29 november 2022 
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Zaaknummer 311433 

5. Besluit op bezwaar weigeren vergunning uitweg op het perceel Graaf Wichmanlaan 11 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 ingediende  bezwaar ontvankelijk te 

verklaren; 

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

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

 

 

Zaaknummer 292326 

6. Jaarlijkse subsidie SKBNM VVE en peuteropvang 2023 

B&W besluiten de jaarlijkse subsidie aan SKBNM voor peuteropvang en voorschoolse educatie 

te verstrekken voor een bedrag van € 400.507,- voor het jaar 2023. 

 

 

Zaaknummer 294266 

7. Bestuurlijke fusie Stichting Vrije School Michael en Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool 

De Bilt 

B&W besluiten positief te adviseren inzake de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen 

Stichting Vrije School Michaël en Stichting Het Zonnewiel, Vrijeschool De Bilt. 

 

 

Zaaknummer 317996 

8. Beantwoording schriftelijke raadvragen GDP - Aanvullende vragen inzake 

Parkeerverordening 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van GDP over de Parkeerverordening te beantwoorden 

zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 318066 

9. Beantwoording schriftelijke raadvragen PLEK - Parkeerverordening 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van PLEK over Parkeerverordening te beantwoorden 

zoals bijgesloten. 
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Zaaknummer 318064 

10. Beantwoording schriftelijke raadvragen CDA - Parkeerverordening 2019-2020-2021-2022 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van CDA over de Parkeerverordening te 

beantwoorden zoals bijgesloten. 

 

 

Zaaknummer 320959 

11. BW Raadsmededeling aangaan samenwerking boa's domein 1 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over het aangaan van de 

samenwerkingsovereenkomst buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) domein 1 regio 

Gooi en Vechtstreek middels de bijgevoegde raadsmededeling. 

 

 

Zaaknummer 318061 

12. Beantwoording schriftelijke raadvragen D66 - Parkeer verordening/normen t.a.v. nieuwe 

bouwprojecten binnenstedelijk 

B&W besluiten de schriftelijke vragen van D66 over de Parkeerverordening te beantwoorden 

zoals bijgesloten 

 

 

Zaaknummer 321785 

13. Advies voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG van 2 december 2022 

B&W besluiten het concept advies voor de najaars ALV van 2 december 2022 van de ALV van 

de VNG vast te stellen. 


