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Zaaknummer 150714 

1. Besluit op bezwaar inzake bezwaarschrift namens 

B&W besluiten: 
1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens 

 ontvankelijk te verklaren 
2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit van 29 september 2021 te herroepen; 
4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen; 
5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden en aan de derde 

belanghebbende van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de 
hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee te zenden. 

 
 

Zaaknummer 120253 
2. Besluit op bezwaar verkeersbesluit oplaadpaal Karel Doormanlaan 87 - Bussum 

B&W besluiten: 
1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door  

 ontvankelijk te verklaren en het 
bezwaar van niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit van 12 januari 2022 ongewijzigd te handhaven; 
4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen 

 besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting inclusief de pleitnotitie mee  
 te zenden. 

 
 

Zaaknummer 117514 
3. Verlenging huurcontract Jeugd en Gezin Olmenlaan Bussum 

B&W besluiten: 
1. Het huurcontract aan de Olmenlaan voor de huisvesting van Jeugd en Gezin te verlengen 

voor een periode van 10 jaar met ingang van 1 augustus 2022; 
2. De noodzakelijke budget verhoging van € 40.000,-- van het jaarlijkse huurbedrag te 

verwerken in het 2e Voortgangsverslag en de meerjarenbegroting. 
 
 

Zaaknummer 154082 
4. OFGV Archiefverordening 2022 

B&W besluiten kennis te nemen van de OFGV Archiefverordening 2022. 
 
 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 5 juli 2022 
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Zaaknummer 151559 
5. Besluit op bezwaar verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakopbouw op beide woningen op de percelen Kobaltstraat 14 en 16 te Naarden 1 
B&W besluiten: 
1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren niet ontvankelijk te  

 verklaren; 
2. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te  

 sturen. 
 
 

Zaaknummer 151562 
6. Besluit op bezwaar verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een 

dakopbouw op beide woningen op de percelen Kobaltstraat 14 en 16 te Naarden 2  
B&W besluiten: 
1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar niet ontvankelijk te  

 verklaren; 
2. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te  

 sturen 
 
 

Zaaknummer 137314 
7. Besluit op bezwaar verlening omgevingsvergunning voor het slopen van delen van de 

woning, het intern constructief wijzigen, het uitbreiden aan de zijgevel, het plaatsen van 
vier dakramen in het zijdakvlak en het realiseren van een terras in de achtertuin van de 
woning op het perceel Koedijklaan 17 te Bussum. 
B&W besluiten: 
1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de Stichting tot 

Behoud Bussums Erfgoed ontvankelijk te verklaren;  
2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit van 3 februari 2022 ongewijzigd te handhaven;  
4. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan derde-belanghebbende vergunninghouder 

van het op het bezwaar genomen besluit dit advies mee te zenden. 
 
 

Zaaknummer 136886 
8. besluit op bezwaar verlenen omgevingsvergunning realiseren van een dakterras op het 

perceel Molenlaan 14 A te Bussum 
B&W besluiten: 
1. Kennisnemen van het advies van de Commissie; 
2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 
3.  Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar gegrond te verklaren;  
4. Het bestreden besluit van 21 december 2021 te herroepen middels het nemen van een 

nieuw besluit op bezwaar;  
5. Met het besluit op bezwaar het advies en het verslag van de Commissie toe te sturen. 

 


