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01 Beschikking RRE subsidie Watttnu 

B&W besluiten: 

1. Inwoners te stimuleren kleine maatregelen te nemen ten behoeve van CO2 reductie; 

2. Energiecoöperatie Wattnu opdracht te geven hiertoe activiteiten te ontwikkelen gericht op 

woningeigenaren en in mindere mate huurders; 

3. Een eenmalige subsidie aan Wattnu ter verlenen ter hoogte van de vanuit het rijk ontvangen 

subsidie Regeling Reductie Energieverbruik. 

 

02 BORgronden 

B&W besluiten in te stemmen met beantwoording schriftelijke raadsvraag BORgronden. 

 

03 De beantwoording van de schriftelijke vragen van Hart voor BNM over de impact van de coronacrisis 

B&W besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van Hart voor BNM over de financiële 

consequenties van de coronacrisis vast te stellen en de raad daarover te informeren. 

 

04 Inwonersinitiatieven en vrijwillige inzet tijdens de coronacrisis; 

subsidie en digitaal platform 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de Memo sociale impact coronacrisis; inwonersinitiatieven en vrijwillige inzet; 

2. De subsidievorm ‘donaties’ te hanteren bij initiatieven uit de samenleving voor het bieden van deze 

hulp tijdens de coronacrisis; 

3. Op grond van de hardheidsclausule (Artikel 26 Algemene subsidieverordening) het bedrag te 

verhogen naar maximaal € 1.000,- 

4. Vooralsnog een plafond in te stellen van € 25.000,-; 

5. Subsidieaanvragen in behandeling te nemen op volgorde van binnenkomst;  

6. Te kiezen voor het digitale platform Gooise Meren voor elkaar om initiatieven zichtbaar te maken en 

vraag en aanbod bij elkaar te brengen; 

7. Dit platform in te zetten als tijdelijk platform ten tijde van de coronacrisis;  

8. Inwoners te informeren over de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het bieden van hulp tijdens 

de coronacrisis. 

 

05 Verlening omgevingsvergunning Marktstraat 53 

B&W besluiten  

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk te 

verklaren; 

2. in afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren ongegrond 

verklaren, het bestreden besluit van 12 september 2019 te handhaven onder aanvulling van een 

nadere motivering; 

3. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 
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besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

06 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 22 januari 2020 ongewijzigd te handhaven;  

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

verslag van de commissie bezwaarschriften mee te zenden. 

 

07 Beslissingen op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Aaltje Noorderwierlaan 76 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 30 januari 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

de bezwaarschriften tegen de besluiten op de handhavingsverzoeken over het strijdige gebruik van 

de woning aan Aaltje Noorderwierlaan 76 in Bussum 

2. Het advies over te nemen en de bezwaarschriften gedeeltelijk niet-ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren. 

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

4. De bestreden besluiten van 24 september 2019 (beslissingen op de verzoeken om handhaving) 

conform het advies gedeeltelijk te herroepen en nader te motiveren. 

 

 


