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A. Korte geschiedenis van de gemeente Bussum
Bussum in de jaren 1919-1989 kenmerkt zich door een relaef rusge periode in de jaren
twing, een economische zware periode in de jaren derg, gevolgd door de bezeng jdens
de Tweede Wereldoorlog en een periode van wederopbouw en groei in de daaropvolgende
decennia. De jaren twing begonnen met de benoeming van H. de Bordes als burgemeester van
Bussum, die direct aan de slag ging met de voorbereiding van een gemeentelijke herindeling
in het Gooi.1 Deze plannen leidden tot veel beroering in de gemeente en zijn uiteindelijk nooit
gerealiseerd, maar werpen wel een goed beeld op de problemaek, die ook in de 21e eeuw
nog steeds speelt, namelijk het gebrek aan ruimte. Kende Bussum in 1890 nog slechts 3618
inwoners, op 31 december 1919 waren dat er 18322, die nog steeds slechts een oppervlakte
van slechts 812 hectare tot hun beschikking hadden. Pogingen tot grondgebiedsuitbreidingen in
de richng van de buurgemeenten, met name van Hilversum (Hilversumse Meent), strandden,
zodat gezocht werd naar uitbreiding van onder andere het aantal woningen door middel van
het gemeentelijk Uitbreidingsplan Zuid (De Eng). Ook dit plan liep spaak door verzet van met
name de betrokken grondeigenaren, die uiteindelijk in 1932 door de Kroon in het gelijk werden
gesteld. Het zou tot 1938 duren vooraleer er een nieuw bestemmingsplan Zuid zou komen.
Gelukkig werden er in de jaren tot de oorlog voor de inwoners wel binnen de gemeentegrenzen
woningen en diverse andere voorzieningen gerealiseerd. Wegen en ﬁetspaden werden
aangelegd, een sterke uitbreiding van de riolering vond plaats, steeds meer huizen werden
aangesloten op het gas-, waterleidings- en electriciteitsnet en aan de toenemende behoee aan
onderwijs kon worden voldaan door de bouw van diverse scholen. Kerken als de Koepelkerk,
Spiegelkerk en Wilhelminakerk verrezen, een nieuw staon Naarden-Bussum werd in
1926 geopend, het nieuwe poliebureau in 1929 en in 1924 opende het zwembad aan de
Meerweg haar poorten. In de jaren 1920-1935 lieten gemeente en met name de diverse
woningbouwverenigingen 544 arbeiderswoningen bouwen en konden parculieren maar liefst
2241 vrijstaande woningen en villa’s laten neerzeen. Na 1935 viel deze woningbouw sterk terug
om pas weer na de oorlog op gang te komen.
De jaren ’30 kenmerkten zich net als elders in Nederland ook in Bussum door een toename
van de werkloosheid als gevolg van de wereldwijde depressie. Steeds meer inwoners waren
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aangewezen op ondersteuning door gemeente en armbesturen en werklozen werden in de
werkverschaﬃng te werk gesteld via onder andere het Bussums Crisicomité. Bijkomend voordeel
hiervan was wel dat er diverse infrastructurele werken tot stand kwamen, waaronder de
Sportparken Zuid en Meerweg, sportvelden op de Laegieskamp, een viaduct over het spoor,
het Willem Bilderdijkplantsoen, de rioolwaterzuiveringsinstallae, het slachthuis en enkele
gemeentegarages. Ook werd in de jaren 1939-1941 de haven van Bussum gedempt.
Een minder posief verschijnsel van de werkloosheid was dat een parj als de NSB (Naonaal
Socialissche Beweging) een relaef grote aanhang onder de bevolking wist te verkrijgen.
De Tweede Wereldoorlog was voor Bussum, net als voor veel andere gemeenten in Nederland,
een periode van slstand en achteruitgang. Weliswaar leek het leven na de Duitse inval in 1940
normaal door te gaan, maar op velerlei terreinen bleek de Duitse bezeng tot ontwrichng
van het bestaan van de Bussumers te leiden. De economische en sociale maatregelen van de
bezeer en de inname van diverse openbare gebouwen en parculier bezit, zijn slechts enkele
voorbeelden van de invloed die de oorlog op het leven in Bussum hee gehad. Mannelijke
inwoners werden in Duitsland te werk gesteld, Joodse inwoners en veel verzetsmensen werden
opgepakt en verloren het leven. Andere inwoners verloren in de vijf oorlogsjaren haven en goed,
terwijl er daarnaast ook enkele dodelijke slachtoﬀers van de oorlogshandelingen te betreuren
waren. Op dinsdag 24 oktober 1944 vond in Bussum een grote razzia plaats waarbij niet minder
dan 1000 mannen werden gedwongen zich te verzamelen bij het Sportpark Zuid om te werk te
worden gesteld bij Arnhem, waar de Slag om Arnhem had gewoed. Gevolg van deze strijd was
ook dat in dat najaar bijna 3000 evacués uit Noord-Limburg naar Bussum trokken.
Na 5 mei 1945 kon Bussum met de wederopbouw van de gemeente beginnen. Woningen,
openbare gebouwen en diverse nutsvoorzieningen werden hersteld en na korte jd weer in
gebruik genomen. Het onderwijs en de maatschappelijke zorg werden voortgezet en na enkele
jaren kon de draad van de jaren derg weer worden opgepakt. De jaren '50 kenmerken zich
vervolgens door een voorzichge (economische) groei die pas in de jaren '60 echt gestalte kreeg.
Ook verrezen er weer nieuwe woonwijken en diverse openbare gebouwen; in 1948 werden de
eerste 146 nieuwe woningen in De Eng opgeleverd als de eerste van in totaal 2777 woningen die
in de jaren tot 1960 werden gebouwd. In de jaren ’60 werd Bussum qua woningen uitgebreid in
de richng van Hilversum. Ook konden sport- en culturele verenigingen zich in een toenemende
belangstelling verheugen - zo werd in 1968 een nieuw Sporondsenbad gebouwd - en begon de
recreae grotere vormen aan te nemen. Bussum had na de oorlog geen grote bedrijven meer
binnen zijn gemeentegrenzen, behalve de Kolonel Palmkazerne van de Landmachten langs het
spoor het complex van de cacaofabriek Bensdorp.
Een belangrijke industrie die in Bussum stare is die van de Televisie. Op 2 oktober 1951 begon
de landelijke introduce van televisie in Nederland vanuit Studio Irene. Bussum was in de twing
jaar daarna hét centrum van de televisie in ons land, om daarna die plaats aan Hilversum af te
moeten staan. Diverse gebouwen waaronder ’t Spant waren tot in de jaren ’70 in gebruik voor
televisie-uitzendingen.
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In 1966 bereikte Bussum een inwonertal van maar liefst 42.074. De jaren ’70 en ’80 kenmerken
zich door een relaeve rust. Weliswaar waren ook hier diverse maatschappelijke ontwikkelingen
gaande en roerde met name de PSP zich in de gemeenteraad, maar tot grote beroering hebben
deze aces nooit geleid. Bussum begon zich steeds meer te richten op de buurgemeenten en
kon door de samenwerking binnen het Gewest Gooi en Vechtstreek een deel van haar taken
overdragen. De groei van randgemeenten als Hilversum, Huizen en het verderop gelegen Almere
zorgde wel voor het vertrek van een deel van de bevolking en een langzame afname van het
inwonertal tot 31.748 in 1989.
Organisae van het bestuur en de administrae
Het gemeentebestuur bestond in de periode 1919 – 1989 uit de gemeenteraad en de daaruit
benoemde commissies en het college van burgemeester en wethouders. In totaal zeven
burgemeesters hee de gemeente in deze periode gekend.2
De uitvoering lag bij de ambtelijke organisae onder leiding van de gemeentesecretaris en een
aantal diensten en bedrijven. In deze zeveng jaar zien we dat de taak van de administrae
groeit en de uitvoering door diensten en bedrijven steeds meer wordt belegd bij de secretarie.
In 1919 zag de gemeentelijke organisae er als volgt uit:
•
I. Gemeenteraad met 15 commissies, het college van zeers en de ambtenaren
van de Burgerlijke Stand. Vanuit de raad werden regelmag jdelijke commissies in

•
•

het leven geroepen met een bijzondere opdracht terwijl de vaste commissies vaak
entallen jaren bleven bestaan en slechts van naam veranderden.3
II. Het college van burgemeester en wethouders
III. De secretarie.4 In 1919 waren er 26 secretariemedewerkers, verdeeld over
een aantal afdelingen, waaronder Algemene Zaken, Personeelszaken, Financiën en

•

Bevolking. In 1944 ontstond de afdeling Comptabiliteit en belasngen en in 1946 de
afdeling Onderwijs. In 1966 bestond de secretarie uit de volgende afdelingen:
I. Algemene Zaken

•

II. Financiën

•

III. Onderwijs en Personeelszaken

•

IV. Bevolking

•

V. Comptabiliteit en Belasngen

In de jaren ’70 kwam hier de afdeling Ruimtelijke Ordening bij (1975) en splitste Onderwijs zich
af van Personeelszaken en kreeg daar Sport als taak bij. In 1983 werd de afdeling Bevolking
Burgerzaken genoemd en Personeelszaken werd in 1987 Personeel & Organisae.
•
IV. De Polie. Tot de uiteindelijke opheﬃng van de gemeentepolie in 1993 hee
het korps in Bussum bestaan.
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•

V. Dienst Gemeentewerken en Reinigingsdienst. Deze dienst werd in de
derger jaren gesplitst in twee afzonderlijke diensten, om in 1977 één dienst
Gemeentewerken te worden.

•

VI. Openbare Scholen, de Handelsavondschool, Teekenschool en Herhalingsschool

•

VII. De Gemeentelijke Gasfabriek. De gasfabriek van Bussum produceerde tot 1956,
waarna het gas van de gemeente Hilversum werd betrokken. Het Gasbedrijf, later
aangevuld met de Centrale Antenne Inrichng (CAI), bleef bestaan.

•

VIII. Het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Dit bedrijf bestond tot 1942, toen het
werd overgedragen aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland

•

IX. Het Gemeentelijk Slachthuis- en Keuringsbedrijf, later Keurings- en
Slachthuisdienst. In 1977 werd deze dienst de Vleeskeuringsdienst die tot 1984 zou
bestaan.

•

X. De Gemeentelijke Dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering.
Deze bestond tot 1940 toen de Dienst voor Sociale Zaken de taken overnam. Deze
laatste zou in 1966 overgaan in de Sociale Dienst

•

XI. De Brandweer. Evenals de polie bestond dit korps nog in 1989.

•

XII. Het Burgerlijk Armbestuur. Deze instelling werd in 1935 opgeheven en
opgevolgd door de Gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon, die in
1966 opging in de Sociale Dienst.

•

XIII. Het Gemeentelijke Levensmiddelenbedrijf en Groentenbedrijf. In 1919 werd dit
bedrijf omgedoopt tot de Gemeentelijke Groentenveiling die tot 1925 zou bestaan.

•

XIV. Diverse betrekkingen, te weten:

•

a. Geneesheer

•

b. Vroedvrouw

•

c. Deurwaarder

•

d. Brugwachter

•

e. Havenmeester

•

f. Badmeester

•

g. Doodgraver

Veel van deze funces gingen na verloop van jd onderdeel uitmaken van de secretarie of een
tak van dienst.
In de periode 1919-1989 kwamen hier de volgende diensten en bedrijven bij:
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•

XV. De gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD). De GGD werd
in 1919 opgericht en zou bestaan tot in de jaren ’70 toen de taak gewestelijk werd
opgepakt.

•

XVI. De gemeentelijke Ophaal- en Storngsdienst. Bestond van 1925 tot 1939.

•

XVII. De Centrale kas. In de oorlog, 1944, opgericht en bestaand tot 1970.

•

XVIII. De Gemeentelijke Accountantsdienst. Opgericht in 1965 en opgeheven in
1989.

•

XIX. De Economische en administraeve dienst. Bestond vanaf 1971.

•

XX. Het Grondbedrijf. Opgericht in 1919 bleef het Grondbedrijf tot 1988 bestaan

•

XXI. Het Woningbedrijf. Dit bedrijf, opgericht in 1920, bestond tot 1989, maar was
toen onderdeel van Dienst Gemeentewerken

•

XXII. De Plantsoenendienst. Was vanaf 1981 een afzonderlijke tak van dienst

•

XXIII. De Distribuedienst, opgericht in 1939, bleef tot 1949 bestaan.

Huisvesng
Het gemeentebestuur en de gemeentelijke funconarissen, gehuisvest en werkzaam in het
raadhuis en diverse andere gemeentelijke gebouwen, hebben in die zeveng jaar hun rol in het
dagelijkse leven van Bussum sterk zien (en laten) groeien. Gestart in het raadhuis van J. F. Everts
aan de Raadhuisstraat noopte de sterke groei van het ambtelijk apparaat tot de nieuwbouw van
het gemeentehuis aan de Brinklaan. Al in 1961 kon de eerste vleugel van het gemeentehuis,
waarvan de bouw in 1960 was gestart, worden betrokken. In 1974 was het gehele gebouw, naar
een ontwerp van C.Wegener Sleeswijk, gereed en kon feestelijk worden geopend.
De neerslag van de handelingen van het ambtelijk apparaat over de periode 1919 -1989 is in de
hiernavolgende inventaris van het (secretarie)archief terug te vinden.
B.

Geschiedenis van het archief

Archiefordening
Het archief van de gemeente Bussum uit de periode 1919-1989 werd gevormd onder het beheer
van de gemeentesecretaris. De archiefstukken werden vanaf 1 januari 1919 geordend volgens
het decimale registratuurstelsel van het Nederlandsche registratuurbureau van J.A. Zaalberg.
Met ingang van 1922 werd dit stelsel overgenomen door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en gedurende de gehele periode toegepast. De stukken werden voorzien van een
decimale classiﬁcae en zaaksgewijs in dossiermappen opgeborgen.
De basisgedachte van de zaaksgewijze ordening is dat de ordening van de stukken zodanig
dient te zijn, dat de op één zaak betrekking hebbende stukken ook in het archief bijeen
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gehouden worden. Niet aljd zal er echter sprake zijn van een zaak; ook losse stukken komen
voor. Dergelijke stukken dienen dan naar het onderwerp, het object of de persoon, waarop
ze betrekking hebben, bij elkaar te blijven. Het geheel van deze op bovenvermelde wijze in
mappen bij elkaar gehouden stukken (eenheden) wordt vervolgens geplaatst in een door het
registratuurplan aangegeven systemasche volgorde. De volgorde van de onderwerpen is
vastgelegd in een stelsel van decimale codegetal¬len, die ook worden gebruikt om kortweg
de onderwerpen aan te duiden. Het registratuurplan maakt een strenge scheiding tussen
onderwerpen betreﬀende het organisme en het personeel en die betreﬀende de taken,
waarvoor die orgaan zich gesteld zien.
Het archief van het gemeentebestuur over de periode 1817 – 1918 werd met de invoering van
het registratuurstelsel afgesloten en in 1993 overgebracht naar de archieewaarplaats van de
gemeente in casu het stads- en streekarchief Naarden.5
Archiefzorg
Het archief werd vanaf 1919 gevormd en bijgehouden door de commies ter secretarie der
2e klasse, de heer P. Knöps, chef van de afdeling Algemene Zaken, en zijn opvolgers van de
afdeling registratuur, later bureau interne zaken. Het was tot 1961 gehuisvest in het oude
raadhuis aan de Raadhuisstraat en na die datum in het nieuwe gemeentehuis aan de Brinklaan.
Vrijwel het gehele archief en de diverse gedeponeerde archieven bevonden zich bij aanvang
van de inventarisaewerkzaamheden in de gemeentelijke archiefruimte in de kelder van het
gemeentehuis. De hinderwetvergunningen berusen bij de afdeling Vergunning & Handhaving
en uit de paternosterkast bij bureau Documentaire informaevoorziening zijn nog diverse
dossiers inzake aangelegenheden uit de betrokken periode gelicht en bewerkt.
C.

Geschiedenis van de gedeponeerde archieven

Naast de archieven van de gemeente over de periode 1919-1989 bevae de archiefruimten
van het gemeentehuis van Bussum in 2004 nog een twingtal archieestanden van zowel
gemeentelijke diensten als andere overheidsinstellingen, organisaes en personen, die hetzij
op grond van de Archiefwet hetzij uit historisch oogpunt voor overdracht naar het Stads- en
streekarchief in aanmerking kwamen. Het zijn de volgende archieven:
Gemeentewerken Bussum 1921-198. Zie SSAN052.02, inv.nrs 7196 – 7225.
De dienst Gemeentewerken ook wel Openbare Werken was een van de diverse gemeentelijke
diensten die vanaf het begin van de jaren ’20 decentraal hun archief beheerden. Na de opheﬃng
van de dienst aan het einde van de jaren ’80 is dit archief – achteraf gezien ten onrechte –
als gedeponeerd archief beschouwd en als zodanig beschreven. Het archief dient dan ook in
combinae met de dossiers uit het secretariearchief (Rubriek 5.01 Dienst Gemeentewerken,
inv.nrs. 3058-3088) te worden bestudeerd.
Centrale Keuken 1942-1946. Zie SSAN052.03, inv.nrs 7274-7289
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Al kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog is in Bussum de Centrale Keuken opgericht
waar maaljden voor de behoeige burgers werden bereid en uitgedeeld. De rol van de
gemeente is terug te lezen in rubriek 5.25 inv.nrs 3507-3510. Dit archief betre vooral
bescheiden inzake de uitvoering die bij de Centrale Keuken werden bijgehouden. Het archief
begint in 1942 en liep door tot in 1946, toen de voedselvoorziening voor de inwoners weer op
peil was en de Centrale Keuken werd geliquideerd.
Vrijwillige Brandweer 1944-1988. Zie SSAN052.04, inv.nrs 7290-7305.
De vrijwillige brandweer van Bussum, opgericht in 1899, bestond al 20 jaar in het jaar dat het
archief van de gemeente over de periode 1817-1918 werd afgesloten. In het gemeentelijk
archief over de periode 1919-1989 (rubriek 5.16 inv.nrs. 3358-3399) tre u ook de neerslag van
de bemoeienis van de gemeente met de eigen brandweerorganisae aan. In dit gedeponeerde
archief over de periode 1944-1988 bevinden zich vooral notulen van vergaderingen, brand- en
uitrukrapporten en overzichten van brandmeldingen.
Bescherming Bevolking 1954-1961. Zie SSAN052.05, inv.nrs 7306 - 7313.
Van het archief van de Bescherming Bevolking (BB) zijn slechts de grootboeken bewaard
gebleven. Informae over deze organisae tre u aan in het archief van de gemeente onder
rubriek 6.06.01 Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld (inv.nrs
4971-5017)
Distribuekring Bussum/Weesp 1926 - 1949. Zie SSAN052.06, inv.nrs. 7314 – 7333.
De distribuekringen in Bussum en Weesp werkten in de periode 1926 tot 1949 nauw samen.
Ook bestond er in de afzonderlijke gemeenten een Distribuedienst. Dit resulteerde uiteindelijk
in een archieestand dat een plek vond in het gemeentehuis van Bussum. Bij de inventarisae
werd duidelijk dat er drie administraes werden gevormd, die als afzonderlijke eenheden zijn
beschreven.
Distribuekring Bussum 1939-1952. Zie SSAN052.07, inv.nrs. 7334 - 7777.
De overeenkomsge bescheiden over de bemoeienis van de gemeente met de Distribuedienst
Bussum tre u aan onder de inventarisnummers 3486 -3491. De distribue van diverse
goederen in deze jaren zijn te vinden onder de nummers 5950–5963 en 6281-6285.
Distribuekring Weesp 1940-1946. Zie SSAN052.08, inv.nrs. 7778- 7791.
Woningbouwverenigingen
Woningbouwvereniging Onze Woning 1929-1933. Zie SSAN052.09, inv.nr. 7936.
De neerslag van deze woningbouwvereniging is summier, slechts één inventarisnummer. Zie ook
inv.nr 4081 waarin de gemeentelijke goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het
huishoudelijk reglement van Onze Woning is te vinden.
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Middenstandswoningbouwvereniging Bussum 1918-1944. Zie SSAN052.10, inv.nrs 7904-7935.
Eveneens in 1918 opgericht hee deze vereniging tot in 1944 een eigen administrae gevoerd. In
het secretariearchief, inv.nr. 4077 bevindt zich nog een stuk uit 1955.
Woningbouwvereniging De Goede Woning 1916-1944. Zie SSAN052.11, inv.nrs 7842 - 7854.
Opgericht in 1916 hee De Goede Woning aljd een eigen administrae gevoerd, waarvan
de bewaarde neerslag in 13 nummers is bewaard en het jongste stuk dateert uit 1944. In
het secretariearchief bevinden zich 2 dossiers inzake deze woningbouwvereniging, te weten
nummers 4074 en 4075. Hieruit blijkt dat De Goede Woning ook na 1944 bleef voortbestaan.
Coöperaeve Bouwvereniging Eigen Haard 1918-1943. Zie SSAN052.12. inv.nrs 7855 - 7903.
Opgericht in 1918 hee Eigen Haard een eigen administrae gevoerd tot 1943. In het
secretariearchief bevindt zich 1 dossier inzake deze woningbouwvereniging, te weten nummer
4076. Hieruit blijkt dat Eigen Haard ook na 1943 is blijven bestaan.
Vrouwenadviescommissie voor de Woningbouw 1958-1971. Zie SSAN052.13, inv.nr. 7937.
Van deze adviescommissie zijn diverse vergader- en jaarverslagen bewaard gebleven. Uit
inventarisnummer 3896 blijkt verder dat de VAC ook al in 1955 bestond.
Noodziekenhuis De Rozenboom 1944-1945. Zie SSAN052.14, inv.nrs 7938 - 7949.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog riche de gemeente een noodziekenhuis
in in een gedeelte van Hotel De Rozenboom aan de Brinklaan 86. Via verordeningen en
instruces en de bemiddeling van het Bussum evacuaecomité werd de nood van evacués
en andere oorlogsslachtoﬀers gelenigd. De opvang duurde tot eind 1945, toen het hotel zijn
oorspronkelijke bestemming weer terugkreeg.
Over de bemoeienis van de gemeente is in de inventarisnummers 6338-6341 ook nog het nodige
te lezen.
Schng Koningslaan 1955-1961. Zie SSAN052.15, inv.nr 7950.
De Schng Koningslaan was eigenaar van het ﬂatgebouw Koningsbos aan de Boslaan, die de
gemeente in 1980 in eigendom en beheer overnam (zie inv.nrs. 97-99).
Gemeentelijk Studiefonds 1920-1983. Zie SSAN052.16, inv.nrs. 7951 – 7959.
Het gemeentelijk Studiefonds, ingesteld in 1920, verstrekte studiegelden en tegemoetkomingen
aan leerlingen uit Bussum tot 1982.
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In de inventarisnummers 6435-6437 is de gemeentelijke bemoeienis terug te vinden.
Muziekschool Gooi en Vechtstreek (1962) 1972-1997. Zie SSAN052.17, inv.nrs 7960 – 8089.
Zie SSAN052.19
In 1972 werd de streekmuziekschool voor Gooi Noord Toonkunst Jan Nieland opgericht, waarin
de gemeenten Bussum, Huizen, Muiden en Naarden deelnamen. Zevenen jaar later in 1989
werd hiervoor de gemeenschappelijke Regeling voor Muziekschool Gooi en Vechtstreek in het
leven geroepen, die tot 1997 bleef bestaan.
Dit archief bevat ook de gedeponeerde archieven van de Schng muziekschool Jan Nieland
over de periode 1968-1973 en de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst afdeling Bussum
en omstreken over de jaren 1962-1974. Zowel Schng als Maatschappij gingen op in de
streekmuziekschool.
Bussumse Zwemvereniging 1921-1946. Zie SSAN052.20, inv.nrs. 8090 - 8114.
De eerste plannen voor een gemeentelijk zwembad in Bussum werden voorbereid door
het comité 'Plan tot schng van een bad- en zweminrichng te Bussum' Hiervan zijn de
verslagen bewaard gebleven over het jdvak 5 juli 1921 t/m 18 januari 1922. De eerste
bestuursvergadering van de Bussumse Zwemvereniging vond plaats op 18 januari 1922. Het
zwembad aan de Meerweg werd in 1924 geopend. De vereniging werd in 1941 geliquideerd.
In het secretariegedeelte van het archief, onder de nummers 7107 – 7111 is ook over de rol van
de gemeente het nodige te raadplegen.
NV Sporondsenbad Bussum 1967-1989. Zie SSAN052.21, inv.nrs. 8115 - 8135.
Het gemeentelijk zwembad aan de Meerweg was gescht in 1924. In de jaren ’60 begon de
gemeente plannen te ontwikkelen voor een zwembad in de nabijheid van de Zandzee. In 1967
begon de bouw van een nieuw Sporondsenbad op deze locae. Hiervoor werd in 1966 de
Schng NV Sporondsenbad opgericht, waarin de gemeente vertegenwoordigd was. De
inventarisnummers 7112-7126 bevaen de neerslag van het gemeentelijk handelen ten aanzien
van het Sporondsenbad.
Archief van Henri David van Leeuwen en Rita van Son 1924-1937. Zie SSAN052.22, inv.nrs 8136 8161.
Het betre stukken van en over het echtpaar Henri ('Hans') David van Leeuwen en Rita van Son.
Dit parculiere archief is om onbekende redenen bij de gemeente terecht gekomen. Aangezien
het een Joodse familie betre is de collece aan stukken wellicht in de oorlog aan de gemeente
vervallen of is materiaal in bewaring gegeven. Nader onderzoek in het archief zou dit wellicht
kunnen uitwijzen.
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Gemeentelijke Gasfabriek Huizen 1896-1971. SSAN052.24, inv.nrs 7226 – 7273.
Het archief van de gemeentelijke gasfabriek leek in eerste instane een aanvulling op dat
van de gasfabriek Bussum te zijn, zoals beschreven onder rubriek 5.06, inv.nrs. 3164 – 3235),
maar gedurende de inventarisae werd duidelijk dat het toch om een andere archiefvormer
ging. Onbekend is hoe dit materiaal in Bussum terecht is gekomen. Aangezien het Stads- en
streekarchief Naarden ook de archieven van Huizen beheert is besloten dit archief te beschrijven
en naar Naarden over te dragen.
D.

Verantwoording van de inventarisae

Op 4 november 2004 ontving het bureau Van Heijst Informaon Consulng (VHIC) te Rijswijk de
opdracht van de gemeente Bussum tot het saneren en inventariseren van de archieven van de
gemeente Bussum over de periode 1919 – 1989. Vanaf eind november 2004 tot juli 2006 hebben
diverse medewerkers van dit bureau de archieven geschoond, geordend en beschreven.
Het archief is afgesloten in het jaar 1989 om te voldoen aan de eis van de Archiefwet
om archieescheiden na twing jaar over te brengen naar de archieewaarplaats om
daar openbaar te kunnen laten raadplegen. De caesuur is aangebracht in het jaar 1990,
zodat op termijn ook het archiefgedeelte 1990-1999 kan worden overgebracht naar de
archieewaarplaats. Gedurende de bewerking zijn ook de dossiers uit het dynamisch archief
van de gemeente uit de periode tot 1990 geïnventariseerd. Dossiers die een loopjd hebben
die start vóór 1990 en doorlopen tot na die periode zijn van bewerking uitgezonderd indien de
kern van de zaak na 1989 lag. Was bijvoorbeeld een besluit in een zaak al vóór 1990 genomen,
maar bevonden zich nog uitvoeringsbescheiden van na die jd in het dossier dan is het in de
voorliggende inventaris opgenomen. Vandaar dat de loopjd van het archief zich uitstrekt tot
1995.
Archieescheiden die niet in het secretariearchief 1919-1989 thuis hoorden zijn opgenomen in
een van de overige archieestanden of toegevoegd aan het archief van de gemeente Bussum
over de periode 1813-1918 of het archief van de gemeente over de periode van na 1989. In
het verleden fouef geordende of geplaatste dossiers zijn herordend of verplaatst, terwijl de
oorspronkelijke omschrijvingen van de dossiers veelal zijn vervangen.
Het 'archielok 1919-1989' was toegankelijk door middel van een dossierinventaris, die
zowel in papieren vorm als via het databaseproramma DBText te benaderen was. Gedurende
de bewerking van het archief is de gehele inventaris herzien en vormt de nu voorliggende
beschrijvende inventaris in digitale vorm de nieuwe toegang op het archief. De inventaris is
opgemaakt met behulp van het programma Excel en aan het einde van het bewerkingstraject
omgezet naar DBText, waardoor het op de studiezaal voor de bezoeker is te raadplegen.
Het beschreven archiefgedeelte hee grotendeels betrekking op de secretarie, maar bevae
tevens diverse archieven van gemeentelijke commissies, diensten, bedrijven en instellingen
en een aantal gedeponeerde en in bewaring gegeven archieven. Op deze bestanden bleken
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in veel gevallen geen toegangen of slechts summiere plaatsingslijsten te bestaan. Ook deze
archieestanden zijn nader toegankelijk gemaakt door middel van een beschrijvende inventaris
en opgenomen in deze verzamelinventaris. In totaal 20 archieven, uit globaal de periode 1896 1997, zijn na overleg met de heer Medema in de inventaris opgenomen.
Het oudste in het archief aangetroﬀen stuk betre een register van de inschrijving van
overledenen op de Rooms Katholieke begraafplaats St. Vitus over de periode 1835-1920.6
De meest recente stukken dateren uit 1998 en betreﬀen bescheiden inzake enerzijds een
gerechtelijke procedure rondom de automasering van de gemeentelijke administrae en
anderzijds de aankoop van percelen grond aan de Meentweg, de Meerweg en Koningslaan ten
behoeve van een wegverbreding.7
Op het moment dat de medewerkers van VHIC met de inventarisae begonnen hadden de
archieven een omvang van ruim 521 meter, waarvan de zaaksgewijs gevormde dossiers van de
secretarie het leeuwendeel uitmaakten (277 meter).
De uitvoering vond plaats in nauwe samenwerking met mevrouw L. de Boer, hoofd facilitaire
zaken, de heer J. Westland, teamleider documentaire informaevoorziening (DIV) en de heer A.
Medema in zijn hoedanigheid als gemeentearchivaris. Maandelijks voerden zij met VHIC overleg
over de voortgang van het project, de wijze van bewerking en selece. Gedurende de uitvoering
hebben ook diverse andere medewerkers van de afdeling DIV ondersteuning geboden, met
name mevrouw Rita Bartelink en de heer Philip Stoﬀels.
In mei 2006 is de inventarisae van de archieven afgerond en zijn alle omslagen en dozen
gesckerd, waarna het archief in juli 2006 is verhuisd naar het Stads- en streekarchief Naarden.
Alle dossiers zijn ontdaan van ongerechgheden als nietjes, paperclips en plascs en
verpakt in zuurvrije omslagen en/of dossiermappen en archiefdozen. Zichtbare schade aan
archieescheiden is niet aangetroﬀen, zodat restaurae van archieescheiden vooralsnog niet
noodzakelijk is.
In juli 2006 is ook de deﬁnieve verzamelinventaris aangeboden aan de gemeente en de
heer Medema. Op basis van de opmerkingen van gemeente en gemeentearchivaris zijn in de
daaropvolgende periode de structuur van de verzamelinventaris en diverse beschrijvingen
aangepast en is de inleiding op de inventarissen geschreven. Tevens hee een conversie van de
in Excel opgemaakte inventaris naar het programma DBtext plaatsgevonden. Na de deﬁnieve
goedkeuring van inventaris en inleiding hee de oﬃciële overdracht van de archieven door de
gemeente aan het Stads- en streekarchief Naarden plaatsgevonden.
Vernieging
Al gedurende het beheer van het archief zijn diverse dossiers en bestanddelen verwijderd
aan de hand van de gemeentelijke verniegingslijst uit 1983.8 Onbekend is hoeveel meter
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aan archieescheiden toen voor vernieging zijn geselecteerd. De verantwoording ervan is
vanaf 1942 vastgelegd in zogenaamde verklaringen van vernieging, die in de inventaris zijn
opgenomen.9 De aangetroﬀen archieven van de gemeente zijn in de periode 2004-2006 verder
geschoond op basis van de gemeentelijke verniegingslijst. In het algemeen is minder verniegd
dan volgens de lijst strikt geoorloofd zou zijn. Voor de plaatselijke geschiedenis interessante
archieescheiden zijn van vernieging uitgezonderd. Voorbeelden hiervan zijn de overzichten
van geleden schades door personen en aan woningen en gebouwen jdens en kort na de
Tweede wereldoorlog en alle hinderwetvergunningen.
Eindresultaat
Na de bewerking bedraagt de uiteindelijk omvang van het archief 235 meter. Hierin zijn de
bouwdossiers (c.q. de bouwvergunningen) uit de periode vanaf 1903, de registers van de
Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters en de kadastrale leggers niet opgenomen. In overleg
met de heer Medema is besloten de beschrijvingen van deze series wel in de inventaris te
incorporeren, aangezien ze deel uitmaken van het archief van de gemeente. In hoofdstuk G van
deze inleiding tre u een uitgebreide beschrijving van deze bestanden aan. De al voor 2004
naar het stads- en streekarchief overgebrachte notulen van de gemeenteraad over de periode
1904-1985 en van het college van burgemeester en wethouders zijn ook in de inventaris terug te
vinden.10
Openbaarheid
Na voltooiing van de inventarisaewerkzaamheden zijn het secretariearchief en de diverse
gedeponeerde en in bewaring gegeven archieven formeel overgedragen naar de gemeentelijke
archieewaarplaats in het Stads- en streekarchief Naarden. Op grond van de Archiefwet
1995 betekent dit dat de archieescheiden ook automasch openbaar zijn en voor eenieder
kosteloos te raadplegen.
Beperkingen aan de openbaarheid zijn slechts gesteld aan persoonsdossiers, de registers van
geboorten, huwelijk en echtscheiding en overlijden van het archief van de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Dit wordt bij de desbetreﬀende archiefstukken vermeld.
E.

Gebruikershandleiding

In de voor u liggende inventaris is de zaaksgewijze ordening conform het registratuurstelsel
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehandhaafd op grond van het zogenaamde
structuurbeginsel. Deze ordening houdt een bepaalde indeling van het archief in, die er in
hoofdlijnen als volgt uitziet: allereerst komt in de rubriek 1 de organisae van de gemeente
zelf aan de orde, met daarin onderwerpen als gemeentelijke eigendommen, ﬁnanciën,
openbare gebouwen en het bestuur (rubrieken 1.01 t/m 1.09). Vervolgens komt het hoofdstuk
over het gemeentelijk personeel aan bod (rubriek 2), gevolgd door de bescheiden inzake de
bemoeienis met Provincie, Rijk en Koninklijk Huis (rubrieken 3 en 4). In rubriek 5 tre u de
diverse gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen aan. De eigenlijke taakuitvoering
van de gemeente zoals openbare orde, maatschappelijke zorg, onderwijs en landsverdediging
staan in de rubrieken 6 (6.1 t/m 6.15). Rubriek 7 bevat de neerslag van het handelen van de
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verschillende gemeentelijke commissies en comités uit deze periode en in rubriek 8 ten sloe
staan de twing gedeponeerde archieven.
Het gehele rubriekenschema tre u aan in de digitale toegang op het archief.
Indien u een bepaald onderwerp zoekt kunt u gebruik maken van de hoofdindeling van het
archief, zoals opgenomen in het rubriekenschema, maar u kunt ook rechtstreeks zoeken met
behulp van vrije woordkeus.
Bij de beschrijving van de te inventariseren archiefeenheden is de uiterlijke vorm in principe
niet vermeld. Het betre in alle gevallen één omslag, tenzij anders is vermeld. Wel is bij de
beschrijving het volgende onderscheid gemaakt tussen:
1.
eigenlijke dossiers; dit betre combinaes van stukken die betrekking hebben op één zaak
waarvan de stukken in één omslag zijn gehecht (bij zeer omvang¬rijke zaken worden meerdere
omslagen gebruikt waarin een chronologische onderverdeling is aangebracht of een verdeling is
aangebracht of een verdeling naar de aspecten van de zaak).
2.
Een ander te beschrijven soort archiefeenheid is een oneigenlijke dossier¬vorm, het
zogeheten verzameldossier. Hieronder dient een omslag te worden verstaan, waarin zich
archieescheiden bevinden die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, object of
persoon. In een verzameldossier kunnen dus een aantal zaken, onderling gescheiden, bij
elkaar zijn gevoegd. Een bijzonder soort verzameldossier is de archiefeenheid, die in de oudere
archieven werden aangeduid als series of reeksen. De omschrijving van deze series begint met
de aard van de stukken, die tot een reeks zijn gebracht. Zo zijn er reeksen verslagen, begrongen
en rekeningen, vergunningen.
F. Literatuurlijst
(Zoals aanwezig in de bibliotheek van het Stads- en Streekarchief Naarden)
Plaatsingsnummer; Titel
B 0030
1953)

Uit Bussums Verleden. Samenvang op de arkelen van Ary van Bussum (1947-

B 0555
Buitengewoon Bussum. Van boerengehucht tot villadorp, 1306 - 1914. Paul
Schneiders, Bussum 2005
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B06/48
Buitengewoon Bussum. Een villadorp in benarde jden, 1914-1945. Paul Schneiders,
Bussum 2006
B 9291
In Bussum kan alles… . Van dorp tot poort van het Gooi, 1817  1992. samengesteld
door de vereniging historische kring Bussum ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de
gemeente Bussum. Zaltbommel 1992
B 89166 Jong Leven in een oude dorpskern. De jaren 1907-1925 uit mijn levensverhaal door
A.C.J. de Vrankrijker. Zeist 1977
B97/75
Dorp met de groene Spieghel. Honderdvijig jaar Bussum. J. Bruineman/Kaarsgaren
en C.D. van Vliet. Hilversum 1966
B88/179

150 jaar Bussum. W.J. Rust en S.G. Zwart. Bussum 1967

Noten:
1

Archief Bussum 1919-1989. Inventarisnummer 7
Lijst van burgemeesters 1919-1989

2

1919 – 1939

H. de Bordes

1939 – 1942

J. Fernhout

1942 - 1945

G. Nieuwenhuijs

1945 - 1949

J. Fernhout

1949 - 1965

J.C. Haspels

1966 - 1974

A. Admiraal

1974 - 1975

I.H. de Zeeuw

1975 - 1985

J. Aantjes

Vanaf 1985
W.J.M. Holthuizen
3
Een overzicht van de diverse commissies tre u aan in rubriek 7
4
Zie inventarisnummers 2242-2244
5
Inv.nr. 2143 bevat de plaatsingslijst uit 1941 van het Archief van het gemeentebestuur,
1817-1918, opgesteld door de heer G. van Es.
6
Inv.nr. 4375
7

Inv.nrs. 2288 en 5396
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8

"Lijst van voor vernieging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en
in¬tergemeentelijke organen, dagtekenende van ná 1850', vastgesteld door de ministers van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en Binnenlandse Zaken d.d. 24 augustus 1983 en in werking getreden d.d. 1
december 1983.
9
Inv.nrs. 2144 - 2146
10
Gemeenteraad: inv.nrs. 2320-2458; College B&W: inv.nrs. 2651-2725
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1 Het organisme
1.01 Algemene stukken met betrekking tot het organisme
1

Behandeling van de moe van gemeenteraadslid Werkhoven inzake de voorgenomen
wijziging van de Gemeentewet,, 1919 1924

2

Besluitvorming omtrent de indeling en samenstelling van de gemeenteverslagen,, 1921
1953

3

Verslag van de toestand van de gemeente en opgaven aan derden naar aanleiding van de
bevrijding van de Duitsers in mei 1945,, 1945

4

Standpuntbepaling naar aanleiding van de plannen van de VNG voor territoriale
decentralisae van taken,, 1955

5

Standpuntbepaling naar aanleiding van de voorgenomen herzieningen van de
Gemeentewet,, 1967 1981

6

Verkrijging van informae van de diverse diensten en afdelingen ten behoeve van de
nieuwjaarstoespraken van de Burgemeester,, 1973 1979

1.02 Instelling, ontwikkeling en opheﬃng
1.02.01 Instelling, opheﬃng en jubilea
7-10

11-12

Besluitvorming omtrent de samenvoeging van de Gooise gemeenten,, 1921 1956
7

Niet doorgegane plannen tot samenvoeging: 1) Bussum en
Naarden 2) Bussum en Naarden en Laren, Huizen en Blaricum 3)
Bussum, Naarden en Huizen,, 1921 1928

8

Plannen omtrent de samenvoeging van Bussum en Naarden,, 1940
1946

9

Besluitvorming omtrent de gemeentelijke indeling,, 1951 1956

10

Krantenknipsels,, 1951 1953

Viering van het 150-jarig bestaan van de gemeente in 1967,, 1966 1967
11

1966 1967

12

1966 1967

1.02.02 Groei, ontwikkeling en instandhouding
13

Verstrekking van een spaarbankboekje met een geldbedrag aan de 20.000e, 25.000e,
30.000e en 40.000e inwoner van Bussum,, 1922

14

Verkrijging van rapporten en het doen van opgaven inzake de groei en ontwikkeling van
de gemeente,, 1945 1965

15-23

Besluitvorming omtrent deelname in het Gewest Gooiland (later: Gewest Gooi- en
Vechtstreek),, 1956 1989
15

Voorbereiding en standpuntbepaling inzake het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling,, 1956 1967

16

Behandeling van diverse zaken voortvloeiende uit de
gemeenschappelijke regeling,, 1966 1980
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17

Vaststelling en wijziging van de Regeling Gewest Gooiland,, 1967
1969

18

Benoemingen in en samenstelling van de Gewestraad,, 1967 1986

19

Behandeling van de evaluaenota en het structuurrapport van het
Gewest Gooiland,, 1971 1972

20

Wijziging van de Regeling Gewest Gooiland in Regeling Gewest
Gooi- en Vechtstreek,, 1973 1974

21

Behandeling van het Gewestelijk werkprogram 1978-1982,, 1979
1980

22

Wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling,, 1979 1988

23

Behandeling van diverse zaken voortvloeiende uit de
gemeenschappelijke regeling,, 1980 1989

24

Overleg en uitwisseling van informae tussen de Burgemeesters van de Gooise
gemeenten naar aanleiding van hun deelname in de Commissie ter bestudering van de
bestuurlijke zijde van de problemen der Gooise gemeenten,, 1961

25

Standpuntbepaling naar aanleiding van de Provinciale structuurschets voor de bestuurlijke
indeling,, 1971 1972

26

Vervaardiging van de brochure 'De geschiedenis van Bussum begon met "spien, spinnen,
delven en mennen"' door bureau Voorlichng,, 1976

27

Verlening van medewerking aan reclame-publicaes over de gemeente,, 1922 1953

8498

Kopieën van "Sociaal document over het oude Bussum van mijn jeugd", geschreven door
Nelletje Dams, geboren in 1902, 1980 - 1990
1

1.02.03 Voorrechten en kenmerken
28

Besluitvorming omtrent de vaststelling van het ontwerp, de aanschaf en wijziging van de
gemeentevlag,, 1938 1989

8189

Stempel van de gemeente dat werd gebruikt voor rechtsfeiten

8499

Tekst en muziek van het dorpslied voor Bussum, bewerking van Jules de Korte, 1978
1

1

1.02.04 Grondgebied, werkingssfeer en bevolkingsstructuur
1.02.04.01 Grondgebied
29

Verkrijging van goedkeuring bij Koninklijk Besluit tot opheﬃng van de belemmeringen
ingevolge de Kringenwet ten aanzien van verdedigingswerken rondom Bussum,, 1922
1929

30

Kartering en opmeng van de gemeente,, 1924 1937

32

Besluitvorming omtrent de grenswijziging met Hilversum (niet doorgegaan),, 1924 1928

33

Besluitvorming naar aanleiding van de grenswijzigingsproblemaek Gooise gemeenten,,
1972 1986
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8433

Aanwijzing en wijziging van het verplicht woongebied voor ambtenaren en werklieden,
1928 - 1989
1

1.02.04.02 Namen en aanduidingen
34-40

Toekenning en wijziging van straatnamen en aanduidingen, , 1919 1989
34

1919-1926

35

1927 1938

36

1931 1940

37

1941 1956

38

1956 1967

39

1966 1978

40

1977 1989

41

Invoering van nieuwe huisnummerbordjes per 1 september 1941,, 1940 1941

42-49

Toekenning en wijziging van huisnummers,, 1970 1989
42

1970 1974

43

1974 1978

44

1978 1982

45

1980 1983

46

1983 1986

47

1986 1987

48

1987 1989

49

1989

1.02.04.03 Aard en samenstelling van de bevolking
31

Verkrijging van het sociaal-economisch onderzoek uitgevoerd door drs. J. Kwantes,, 1951
1952

50

Rapport van de chef van de afdeling Financiën, houdende een vergelijking van de
inkomstenverdeling in 1946 binnen de verschillende gemeenten,, 1952

51-52

Stukken betreﬀende aard en samenstelling van de bevolking,, 1971 1989
51

Diverse onderzoeken door en in opdracht van de gemeente,, 1971
1986

52

Overleg en onderzoek door de Werkgroep Demograﬁsch
Onderzoek,, 1984 1989

1.03 Betrekkingen tot andere lichamen
1.03.01 Inmenging van ander gezag
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53

Uitvoering van de regels van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de controle
op openbare toespraken en plechgheden in verband met de Duitse bezeng,, 1940
1942

1.03.02 Administraeve rechtspraak
54

Vaststelling van de richtlijnen voor de behandeling van bezwaar- en beroepschrien en
uitvoering van de Wet Arob,, 1974 1989

55

Overzichten van te behandelen bezwaarschrien jdens de AROB-hoorzingen,,
november 1986 1989

8203

Vaststelling en wijziging van de verordening voor de behandeling van bezwaar- en
beroepschrien en uitvoering van de Wet Arob, 1977 - 1989
1

1.03.03 Samenwerking
56

Instelling en samenstelling van de Belangencommissie annex Centrale
Schoonheidscommissie voor het Gooi,, 1922 1933

57

Instelling van de Raadscommissie ad hoc inzake samenwerking tussen Bussum en andere
Gooise gemeenten en behandeling van het opgestelde rapport,, 1937 1939

58-61

Agenda's en notulen van het overleg met colleges van de Gooise gemeenten, 1962 1986

62

58

Overleg met het college van Naarden en de wethouders
Ruimtelijke Ordening,, 1962 1987

59

Overleg met het college van Hilversum,, 1966 1969

60

Overleg met het college van 's-Graveland,, 1967

61

Overleg met het college van Huizen,, 1985 1986

Standpuntbepaling naar aanleiding van Provinciale plannen en vaststelling van het beleid
ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en samenwerking,, 1981 1989

1.03.04 Vervanging van het ene gezag door het andere
63

Openbare kennisgeving van de opheﬃng van de staat van oorlog en verstrekking van
inlichngen aan het Nederlands Beheersinstuut inzake de werkzaamheden van het
militair gezag,, 1919

1.03.05 Financiële verhouding tussen organen
64

Verkrijging van uitkeringen van de Provincie, waarbij een bedrag wordt uitgekeerd op
grond van het aantal inwoners,, 1919 1930

65

Informaeverstrekking aan derden en noes inzake de ﬁnanciële verhouding tussen het
Rijk en de gemeenten,, 1933 1946

66

Standpuntbepaling naar aanleiding van de wijziging van de Wet op de ﬁnanciële
verhouding tussen Rijk en gemeenten met betrekking tot de wederinvoering van een
woonforensen-belasng,, 1938

67

Verkrijging van de status van noodlijdende gemeente en steunverlening door het Rijk over
de jaren 1944 t/m 1948,, 1944 1955
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68-70

71

Indiening van verzoeken bij het ministerie van Financiën inzake de wijziging van
het schngsjaar van les- en gymnaseklokalen voor gewoon lager onderwijs en
kleuteronderwijs in het kader van het ﬁnanciële verhoudingsbesluit 1960,, 1964 1988
68

Gemeentelijke noes inzake de procedure,, 1979 1982

69

Wijzigingen ten behoeve van diverse scholen en
gymnaseklokalen,, 1964 1988

70

Wijzigingen ten behoeve van de Bussumse Montessorischolen,,
1979 1987

Besluitvorming omtrent de aanwending van herbezengsgelden uit het Gemeentefonds,,
1986 1987

1.03.06 Uitkering van belasngen
72

Opgaven aan de Provincie ten behoeve van de uitkering uit de opbrengst der
oorlogswinstbelasng,, 1919 1921

1.04 Economische rechtsposie
1.04.01 Rechtsverwerkelijking
73

Rechtsverwerkelijking (o.m. aanstelling gemeente-advocaat),, 1960 1980

1.04.02 Funconering van het orgaan, beheershandelingen
1.04.02.01 Eigendom en bezit
1.04.02.01.01 Aankoop
107

Vaststelling van het beleid inzake de aankoop van gronden en panden,, 1927 1985

108-109

Akten van overname in eigendom van diverse percelen grond in het belang van de
volkshuisvesng,, 1930 1943
108

A - M,, 1930 1943

1

109

N - Z,, 1930 1943

1

110

Vaststelling van het beleid inzake verwerving van strookjes grond (de zogenaamde
'voorgrondjes') en overzichten van over te nemen gronden,, 1960 1976

111

Aankoop van historisch ﬁlmmateriaal over Bussum van het Polygoon Journaal,, 1981 1983

112

Aankoop van voormalige baerijen nrs. 2, 3 en 4 sece C 735, sece A nr. 10627 en sece
D nrs. 1357, 1358, 1360 en 1361 van het Rijk,, 1925 1931

113

Aankoop van landgoed Kamphoeve van de familie Dedel, sece C nr. 1059 en Hilversum C
nr. 2119,, 1934 1951

114

Voorbereidingen (onder meer taxaes) op de verwerving van gronden in het
centrumplan,, 1973 1976

115

Ontrekking aan de openbare dienst, overname om niet en ruiling van gronden nabij de 2e
Achtermeulenlaan met G.J. Slot,, 1923 1924

116

Aankoop van grond aan de Albrechtlaan, sece F nr. 330 van H.C. van Zalinge, , 1926 1927

117

Aankoop van een perceel eikenbos bij de Amersfoortsestraatweg van J.F.M. Schuver, ,
1920
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118

Aankoop van een strook grond aan de Amersfoortsestraatweg sece D nr. 2356 van L.R.
Krijn, , 1938

119

Aankoop van bouwterrein aan de Amersfoortsestraatweg sece D nr. 2360, en percelen
bos en bouwland, sece D nr. 2327 en 2323 in de Eng van de familie Langhout,, 1947 1953

120

Aankoop van het perceel Amersfoortsestraatweg 83 van H. van Woudenberg,, 1952 1953

121

Aankoop van perceeltjes grond aan de Anne Franklaan van Matser BV,, 1980 1982

122

Aankoop van buitenplaats Bantam via openbare veiling,, 1923 1924

123

Aan- en verkoop van ﬂatwoning De Berken 43,, 1979 1980

124

Aankoop en sloop van de percelen Boschlaan 1, 3 en 5 van J.G. van den Bosch,, 1925 1933

125

Aankoop en sloop van de percelen Botweg 20, 22, 22a, 24 en 26,, 1961 1982

126

Aankoop van gronden gelegen ten noorden van de Brediusweg nabij de OudBussummerweg en de Amersfoortsestraatweg van de NV Bouwmij. "Tres",, 1919

127

Overname om niet van een strookje grond aan de Brinklaan hoek Nassaulaan van C.Th.
Haakman,, 1924

128

Overname om niet van Ahold N.V. van een perceel grond gelegen aan de Brinklaan  hoek
Kerkstraat,, 1974 1981

129

Aan- en verkoop van gronden aan de Brinklaan hoek Nieuwe Brink van en aan Bredero
Vastgoed,, 1983 1984

130

Aankoop van perceel Brinklaan 1,, 1965 1986

131

Aankoop van perceel Brinklaan 3,, 1965 1987

132

Aankoop van perceel Brinklaan 15 van P.A. van Wijk,, 1962

133

Aankoop van grond achter Brinklaan 42 en 44 van het RK kerkbestuur Onze Lieve Vrouw
van aljddurende bijstand voor de Sint Theresiakleuterschool,, 1966 1970

134

Aankoop van grond tussen Brinklaan 46 en 48 van Veltmeijer en Quartel,, 1974 1975

135

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 48 van Van Heyningen,, 1972 1979

136

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 48a van G. de Leeuw,, 1964

137

Aankoop en sloop van de percelen Brinklaan 50, 57, 59, 61 en 61a, , 1962

138

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 52 van L.M.G.J. de Kort,, 1963 1965

139

Aan- en verkoop van percelen aan de Brinklaan 54 en 54a en de Nassaulaan van en aan de
Schng Algemeen Pensioenfonds Provisum II,, 1975 1981

140

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 55 van B.V. Schogt,, 1974

141

Aankoop en sloop van percelen Brinklaan 55a en 55b van G.A.P. de Kort,, 1964

142

Aankoop en sloop van percelen Brinklaan 55c en 55d van J.W. de Vries-Evers,, 1973 1984

143

Overname om niet van een strook grond voor Brinklaan 56 en 58 van E. Seebach en voor
Nieuwstraat 8 van C.S. Roos,, 1923

144

Aankoop van perceel Brinklaan 63,, 1984 1985
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145

Aankoop van percelen aan de Brinklaan 83, 83a, 97, 99, 101 en 107, Raadhuisstraat 6, 8,
10, 12 en 36, Landstraat 44 en 46 en de Havenstraat 39 van F. Matser voor de bouw van
een winkelcentrum,, 1973

146

Overname om niet van een strook grond voor Brinklaan 88 hoek Heerenstraat van G.J. de
Bruin,, 1924 1925

147

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 89 hoek Raadhuisstraat van H. Wingelaar,, 1937

148

Aankoop en sloop van percelen Brinklaan 97 en 99 van N.V. Aannemersbedrijf v/h Gebr.
Bree,, 1962

149

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 135 (villa Josephine) van Th. Allebrandi,, 1929
1930

150

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 138,, 1963 1965

151

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 140,, 1968 1973

152

Aankoop en sloop van perceel Brinklaan 142 van J. Roos-van Zijtveld, , 1970 1975

153

Aankoop, gebruik als ambtswoning en verkoop van het perceel Burgemeester s'Jacoblaan
48,, 1966 1987

154

Aan- en verkoop van perceel Cereslaan 79,, 1982 1985

155

Aankoop van grond aan de Driestweg 24 van A.A. van der Manden,, 1922

156

Overname om niet van grond aan de Driestweg hoek Hoogeweg van N. Post,, 1923

157

Aankoop van percelen Driestweg 8 en 10,, 1923

158

Aankoop van strook grond sece B nrs. 3190 en 1334 bij de Driestweg van de gebr. van
Blokland,, 1932

159

Overname en overdracht om niet van een perceel grond naast de panden Eendrachtpark
78 en 80 en achter de panden Minister A.S. Talmalaan 19 t/m 25 van en aan
Woningbouwvereniging De Eendracht,, 1981 1985

160-167

Aankoop van percelen in de Eng,, 1924 1946
160

Aankoop sece D nr. 75 van O.P.N. Blom, sece D nrs. 196, 568,
1344, 1345, 1346 van A. Groeneveldt, sece D nrs. 210, 211, 212,
213 van de Kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente,
sece D nrs. 172, 173, 174, 175, 176, 177 van J.J. Jurrissen, sece D
nrs. 356, 358, 867,, 1924 1929

161

Aankoop sece D nrs. 2032, 85, 567, 153, 159, 168, 192, 184, 185,
361, 362, 363 van L.J. Kaarsgaren-Dekker, sece D nr. 219 (De
Gortzak) bij openbare veiling, sece D nr. 158 van P.H. Kok, sece
D nr. 2211 van J.J. Majoor, sece D nrs. 2291, 2292, 224, 2319
bij openbare veiling, sece D nrs. 241, 2269, 2270 bij openbare
veiling,, 1926 1939

162

Aankoop sece D nrs. 82, 83, 189, 263, 162, 302 en sece A
nrs. 2745, 2746 van het Kerkbestuur der Parochie van Sint
Vitus, sece D nrs. 1615, 102 van het burgerlijk armbestuur,
sece D nrs. 775, 776, 549, 101 van P. Meijer, sece D nr. 550
en sece A nr. 7066 (ged.) van Sint Jozefs-Gezellen-Vereniging
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III, sece A nrs. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764,
2765 van J.C.M. Heckel, gedeelten van de H.A. Lorentzweg F.C.
Dondersstraat, H. Zwaardemakerstraat, Hector Treubstraat,
J.H. van 't Hoﬀweg, H. Kamerlingh Onnesweg van J.G. Griﬃoen,
gedeelten Achtermolenweg en Botweg en nabij de Doodweg en
het Laarderpaadje, sece D nr. 890 van G. Calis,, 1929 1936

168-169

163

Aankoop sece D nrs. 218, 889, 2272, 2295 en 2296 van J.G.M.
Wijers,, 1930

164

Aankoop sece D nrs. 2263, 2264 van Th. Van Eijden en Cons.,
sece D nr. 198 van M.J. Doorenbos, sece D nr. 2342 van W.J.
Haselaar, sece D nr. 86 van Wed. M. Verver-Heerschop, sece D
nrs. 209, 2299, 2300 van Wed. J. Krijnen, grond nabij het Prinses
Beatrixplantsoen en de Amersfoortsestraatweg van J.G. Griﬃoen,
sece D nr. 1462 van G. van Wezel, sece D nrs. 559, 2315,
2313, 170, 2312, 2301 van O.P.N. Blom, sece D nr. 1343 van A.
Groeneveld, sece D nrs. 2316, 2318 van J.G.H. Verbeek,, 1936
1946

165

Aankoop sece D nrs. 1796, 1797, 1808, 1798, 1518 van B.J.G.
Posthast, sece D nr. 80 van J.B. Scholten, sece D nr. 2104 van
H.G.A. van Kessel, sece D nr. 2103 van F.H.G. van Kessel, , 1940
1946

166

Aankoop sece D nr. 2205 van A.L. Hesta, J. van den Berg en F.C.C.
Waez,, 1943

167

Aankoop sece D nr. 2309 van J.W. van der Heide,, 1943

Aankoop van een complex gronden van de Bouwterrein Maatschappij "Oud Krayloo"
gelegen in de Eng, sece D nrs. 243, 254, 255, 267, 282, 283, 285, 286, 293, 295, 296, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 348, 349, 352, 355, 507, 512, 513, 878, 1464, 1465, 1466,
1467, 1468, 1470,1471, 1473, 1474, 1475, 1519, 1477,, 1925 1928
168

Besluitvorming,, 1925 1928

169

Afwikkeling,, 1928

170

Aankoop van gronden te Kraijloo (Crailo) van H.C. van der Graag,, 1927 1928

171

Aankoop van percelen grond in de Eng sece D nrs. 2594, 2597, 2600, 2603, 2605 en 2592
van W.J. Dankmeijer,, 1945

172

Aankoop van percelen grond in de Eng sece D nrs. 220, 2289, 2290, 2305 en 2307 van de
erven J.G.J. Majoor,, 1948 1949

173

Aankoop van gronden in de Eng van het Goois Natuurreservaat,, 1948 1952

174

Aankoop van perceel grond in de Eng sece D nr. 334 van de erven Delaunoy,, 1949

175

Aankoop van perceel grond in de Eng sece D nr. 330 van mej. ten Dam Ham,, 1950

176

Aankoop van percelen grond in de Eng sece D nrs. 1480 en 2321 van G.F. Bakels,, 1951
1952

177

Aankoop van percelen grond in de Eng sece D nrs. 2945, 316, 350, 351 en 377 van W.G.
Moorman,, 1954 1955
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178

Aankoop van perceel grond in het zuidoostelijk deel van de Eng sece D nr. 1478 van H.M.
Kolb-Niemeijer,, 1956

179

Aankoop van perceel grond in de Eng sece D nr. 1610 van J.E. van Heukelom-van
Heukelom,, 1956 1957

180

Aankoop van een stuk voorgrond van de Laat en Dorenbos, aan de Eslaan nummer 7,
sece F, nummer 693, 1979 1980

181

Aankoop van Eslaan 11 van L.K.M. Bröcker-Reijners en ruiling met J.C. Verhoeven voor
Thierensstraat 3, , 1963 1971

182

Aankoop van een strook grond aan de Eslaan 13 van N. van Garderen,, 1985

183

Aankoop van grond aan de F.C. Donderstraat sece C nr 1431 van J.G. Griﬃoen,, 1932

184

Overname om niet van een strook grond aan de Floralaan van A. Roest,, 1924

185

Overname om niet van een strook grond aan de Fortlaan hoek Gudelalaan sece E nr. 144
van M. Heydanus,, 1923

186

Aankoop van percelen De Genestetlaan 12 en 12a van J.G.J. Calis,, 1960

187

Aankoop van perceel De Genestetlaan 14 van B. de Boer-Bakker, , 1961 1962

188

Aankoop van perceel Gildestraat 2022,, 1980 1981

189

Aankoop van perceel Gildestraat 27,, 1978 1980

190

Aankoop van een stenen schuur naast Godelindebreestraat 1 van Van der Staak,, 1956

191

Aankoop van een schuurtje bij het perceel Godelindestraat 39,, 1957

192

Aankoop van percelen grond op de Gooiberg van het burgerlijk armbestuur sece E nrs.
1039, 1040, 1041, 1043, 1038, 1042 en 1045 en opheﬃng van de erfpacht op het perceel
Boschlaan sece E nr. 173, , 1901

193

Aankoop van percelen Gooiberg 6 en 12 (thans Iepenlaan 34 en 36),, 1966 1970

194

Aankoop van perceel Gooiberg 14 (thans Iepenlaan 38),, 1965 1974

195

Verhuur van perceel grond aan de Gooiberg (later: Gooiberg 38) aan F. van Heumen (later:
Bussumse Rijschool) voor de vesging van een manege, aankoop opstal van de Bussumse
Rijschool en verhuur grond en opstal aan de N.V. Negema,, 1936 1974

196

Overname om niet van strook grond langs de Gooibergstraat sece E nrs. 1412 en 1414
van J.H.W. Kever, , 1920

197

Aankoop en sloop van perceel Gooibergstraat 1,, 1971 1972

198

Aankoop en sloop van perceel Gooibergstraat 1a van J.M. Stegenga-de Jager,, 1970 1972

199

Aankoop van percelen villa Gooioord,, 1919

200

Aankoop van Graaf Florislaan 2 voor de bouw van een ULO-school voor de
Schoolvereniging Gooiland,, 1966 1967

201

Overname om niet van een strookje grond bij Graaf Florislaan 54 hoek Boschlaan van B.
Harrenstein,, 1925

202

Aankoop van een strookje grond aan de Graaf Wichmanlaan 28 van F.C. Hirschveld,, 1920
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203

Aankoop van een perceel grond aan de Graaf Wichmanlaan sece F nr. 1694 van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Bussum,, 1980 1981

204

Overname om niet van een strook grond aan de Fortlaan hoek Brinklaan sece E nrs.
1473, 1474 en 1475 van B. Noordman, , 1926

205

Aankoop van perceel Havenstraat 4a,, 1925

206

Overname om niet van een strook grond aan de Havenstraat 26 van W.J.J. Schuurmans,,
1920 1922

207

Aankoop van percelen Havenstraat 30 (later nr. 180) en Landstraat 20,, 1978 1981

208

Overname om niet van een strook grond langs de Heerenstraat 5a en 5b van J.P. Mantel,,
1920

209

Overname om niet van een strook grond langs de Heerenstraat en Meentweg sece E nrs.
1982, 1983, 1984 en 1985 van A. Sikking,, 1921 1924

210

Aankoop van een strookje grond aan de Hoolaan van de Nederlandse Staat (terrein
Marrechausseekazerne),, 1970 1974

211

Aankoop van gronden gelegen aan de Huizerweg van de N.V. Hollandsche Huiden- en
Leder-Maatschappij en overname van de leerfabriek,, 1925 1928

212

Aankoop van twee percelen grond gelegen tussen de Huizerweg en de Brediusweg van
J.W. Thuring,, 1926

213

Aankoop van een perceel grond gelegen tussen de Huizerweg en de Brediusweg van J.H.H.
Kolb,, 1926

214

Aankoop van de villa's "De Hoop" en "Canteria" aan de Huizerweg 3 en 5 en een dubbel
woonhuis aan de Driestweg van W.J. Clinge Doorenbos en A.G. Helmich ter Horst,, 1923
1924

215

Aankoop van perceel Huizerweg 16 van A. Heijn, teneinde dit in te richten als
poliebureau,, 1928

216

Aankoop van perceel grond aan de Huizerweg sece B nr. 3531 van L. Jacobs,, 1937

217

Aankoop van grond aan de Huizerweg sece B nr 3456 van L.T.J. Passtoors,, 1939 1950

218

Overname om niet van een strook grond aan de Huizerweg sece B nr. 5420 en de Jozef
Israelslaan van de schng "Huize Godelinde",, 1973 1974

219

Overname om niet van grondstroken langs de Huizerweg, Burgemeester s'Jacoblaan en
Amersfoortsestraatweg en overdracht om niet van grond aan de Amersfoortsestraatweg
van en aan de Staat der Nederlanden,, 1976 1979

220

Aankoop van een strook grond bij Huizerweg 190 van A. van Gelderen,, 1985 1987

221

Aankoop en verkoop van een gedeelte van het perceel Iepenlaan 24,, 1967 1974

222

Overname om niet van een strook grond aan de Jan Toebacklaan sece B nrs. 1647 en
1590 van J.J. van Dam,, 1924

223

Overname om niet van een strook grond aan de Kapelstraat sece E nrs. 1555, 1656 en
1557 van J.G. Griﬃoen,, 1923 1924

224

Aankoop en overdracht om niet van het perceel Kapelstraat 30,, 1972 1975
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225-228

Aankoop en bestemming van de voormalige Irene-studio aan de Kapelstraat 33,, 1983
1989
225

Onderzoek naar de bestemming,, 1983 1986

226

Aankoop, vaststelling van de huurprijs, overleg en reaces inzake
het behoud, grondonderzoek en opheﬃng erfdienstbaarheid,,
1983 1986

227

Onder meer correspondene en overleg inzake het behoud,
verbouw en exploitae,, 1986 1987

228

Correspondene inzake het behoud en bestemming van het pand
en besluit tot sloop,, 1987 1989

229

Aankoop en sloop van percelen Kerkstraat 19 en 21,, 1965 1983

230

Aankoop en sloop van perceel Kerkstraat 23,, 1959 1983

231

Aankoop en sloop van perceel Kerkstraat 25,, 1960 1983

232

Aankoop van voormalige pastorie Kerkstraat 30 van de Nederduits Hervormde
Gemeente, , 1921

233

Aankoop van de "Kom van Biegel" van Bouwmij. Nieuw-Bussum van Th.F.van Zanten en
H.J. Brünot, sece E nr 1762, , 1928

234

Aankoop van strook grond aan de Korte Heul nabij de Randweg sece D nr. 3979
(gedeeltelijk) van de Schng Pensioenfonds voor de vervoer- en havenbedrijven,, 1965
1967

235

Aankoop van perceel Laan van Suchtelen van den Haare 8 van J.A.Stokmans voor
wegenaanleg op het terrein van de gasfabriek,, 1956

236

Aankoop van een strook grond aan de Laarderweg sece D nr. 1412 van J. van der Geijn,,
1925

237

Aankoop van gronden tussen de Laarderweg en de Brinklaan, nabij de Ceintuurbaan,
sece D nrs. 2879, 2883 en 4590 van de heren Bouvy, , 1962 1965

238

Aankoop van gronden tussen de Laarderweg en de Brinklaan, nabij de Ceintuurbaan,
sece D nrs. 4714, 2024, 2025 en 2026, van de heren Bouvy, , 1965 1967

239

Aankoop van grond achter de panden Laarderweg 106 en 108 van W. van Ruller,, 1965
1974

240

Aankoop van een strook grond voor de Laarderweg nrs. 114 t/m 128 van Mokveld B.V., ,
1980 1981

241

Aankoop van het Laegieskamp (op grondgebied van de gemeente Hilversum) van de
Vereniging Stad en Lande van Gooiland,, 1925 1928

242

Overname om niet van een perceel grond gelegen aan de Lammert Majoorlaan, nabij de
aansluing van die laan met de Landstraat (sece B nr. 1430),, 1920 1921

243

Overname om niet van een strookje grond aan de Lammert Majoorlaan sece B nr. 2286
van de heren A. Papenburg, P. Thebe en T.A.A. Welvaart,, 1922 1923

244

Aan- en verkoop van percelen grond aan de Lammert Majoorlaan sece B nrs. 1483, 1484,
1482 en 691 van en aan B. Kortbeek,, 1928 1929
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245

Overname om niet van een perceel grond gelegen tussen de Landstraat en het raadhuis
(sece B nr. 5560),, 1976

246

Aankoop van perceel Landstraat 18,, 1980 1981

247

Aankoop en beheer van perceel Landstraat 22,, 1973 1980

248

Aankoop van percelen Landstraat 24, 26 en 28 met bijbehorend parkeerterrein van
Groenwoudt's Supermarkt B.V.,, 1973 1974

249

Aankoop van perceel Landstraat 48,, 1969 1976

250

Aankoop van perceel Landstraat 50/50a van D. Kriek,, 1977 1980

251

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 54 van H. van den Herik en G.R. Kaarsgaren,,
1971 1973

252

Aankoop van percelen Landstraat 56, 58, 60 en 62,, 1961

253

Aankoop van perceel Landstraat 61 van de erven Vierkens,, 1931 1932

254

Aankoop en sloop van percelen Landstraat 65, 67, 69 en 71,, 1975 1989

255

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 73 (later nr. 97),, 1975 1989

256

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 75,, 1969 1984

257

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 77,, 1975 1985

258

Aankoop van perceel van Landstraat 79,, 1975 1979

259

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 81,, 1967 1968

260

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 83 in verband met de bouw van het nieuwe
raadhuis,, 1954 1969

261

Aankoop van percelen Landstraat 8587 in verband met de bouw van het nieuwe
raadhuis,, 1958 1976

262

Aankoop en sloop van perceel Landstraat 122,, 1941 1988

263

Aankoop van appartementsrechten voor ﬂatwoningen Leeuweriklaan 9, 15, 21, 41, 47, 53
en 59 (Boszicht IV),, 1978 1985

264

Overname om niet van een strookje grond aan de Meentweg sece E nr. 700 van
A.J.Thus,, 1922

265

Aankoop van perceel Meentweg 12 van mevr. A.G. Voorhaar-Pieterse,, 1956

266

Overname om niet van een strook grond bij Meentweg 42a van J.E.Toben-Lindner,, 1972

267

Overname om niet van een strookje grond bij Meerweg 8 van J.F. Quanjer,, 1920

268

Aankoop van percelen Meulenwiekelaan 1, 3, 5, 7 en 7a van J. Dijzer,, 1959 1966

269

Aan- en verkoop van het perceel Meulenwiekelaan 10,, 1965-1966

270

Aankoop van percelen Molenlaan 9 en 11 en Havenstraat 65, 67 en 69 van J.H.Mouissie,,
1927 1931

271

Aankoop van perceel Nassaulaan 41-43 van de erven Vonk en onderzoek naar de
mogelijkheden voor toekomsg gebruik  sloop,, 1977 1983
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272

Aankoop van percelen Nassaulaan 44 en Havenstraat 21 van Albert Heijn N.V.,, 1974 1975

273

Aankoop en sloop van perceel Nieuwe Hilversumseweg 2 van A.G.M. Wunderink,, 1964
1972

274

Aankoop van perceel grond sece A nr. 8722 aan de Nieuwe 's-Gravenlandseweg langs de
spoorbaan van J. Post,, 1916

275

Aankoop van strook grond sece F nr. 260 aan de Nieuwe 's-Gravenlandseweg Graaf
Wichmanlaan en de Meerweg van J. Proost,, 1928

276

Aankoop van perceel Nieuwe 's-Gravenlandseweg 11,, 1966 1972

277

Aankoop, verkoop en sloop van het perceel Nieuwe Spiegelstraat 18,, 1971 1973

278

Aankoop van drie percelen grond sece G nrs. 2211 en 2212 aan de Nieuwstraat,, 1985
1985

279

Aankoop van de "Van Oeverengronden" aan de Nieuwstraat  Huizerweg en het
onderhoud van de panden op deze grond,, 1979 1985

280

Aankoop van een strook grond voor de Nieuwstraat 1 van de Hervormde Gemeente,,
1982 1983

281

Aankoop en sloop van perceel Nieuwstraat 2 van G.J. van der Reep,, 1972 1976

282

Aankoop en sloop van perceel Nieuwstraat 4 van de erven Kaarsgaren-Thuring,, 1972
1976

283

Aankoop en sloop van perceel Nieuwstraat 6 van E.W.M.N v/d Horst,, 1972 1976

284

Aankoop van percelen Nieuwstraat 8 en 12 t/m 20 (even) en sloop van percelen 8 t/m 18
(even),, 1953 1975

285

Aankoop van perceel Nieuwstraat 10,, 1961

286

Overname om niet van een strook grond aan de Noorderweg sece B nr. 975 van C. Smit,,
1924

287

Aankoop en sloop van perceel Noorderweg 17 van de heer Lo-A-Njoe,, 1977 1982

288

Aankoop van percelen Noorderweg 19 en 21 van J. Matser en sloop van nr. 19,, 1961-1963

289

Aankoop van perceel Noorderweg 25,, 1983 1988

290-294

Aan- en verkoop van percelen in de deelgebieden De Olmen en De Raadhuisgronden van/
aan Bredero Vast Goed N.V.,, 1976 1987
290

Voorbereiding van de realiseringsovereenkomst,, 1976 1981

291

Voorbereiding van de realiseringsovereenkomst,, 1982

292

Verlening van voorkeursrecht tot koop en aangaan van een
realiseringsovereenkomst,, 1983 1984

293

Aan- en verkoop van percelen grond voor de vesging van een
A.H.-Extra door Ahold N.V.,, 1983 1984

294

Aankoop van ondergrond uitbouw Hema en een terreintje aan de
Vlietlaan  hoek Olmenlaan en toestemmingen voor overdracht
van appartementsrechten en percelen,, 1983 1987
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295

Aankoop van percelen sece D nrs. 2343 en 2344, sece C nr. 989 van en verkoop van
perceel sece C nr. 4737 in de ooster-Eng aan de Schng Gooisch Natuurreservaat en
correspondene inzake de verhuur en ingebruikgeving aan het ministerie van Defensie,,
1954 1965

296

Aankoop van gronden aan het Oosterpad en aan de St. Janslaan van L. Mouissie,, 1919

297

Aankoop van gronden tussen Oud-Bussumerweg en Huizerweg van J.G.H. Verbeek-De
Roeper (percelen sece B nrs. 1169, 93, 170, 191, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188 en 189, 1170, 1168, 1176, 91, 394, 252, 253, 254, 1144, 1191, 1167,
1232, 1233 en 2091 en sece D nrs. 882, 21 en 22),, 1912 1919

298

Aankoop van gronden gelegen tussen de Huizerweg en Oud-Bussummerweg van J.J.
Jurrissen,, 1920 1927

299

Overname om niet van een strook grond aan de Oud-Bussummerweg sece B nr. 2090
van R. Steur,, 1924

300

Aankoop van terrein tussen de Oud-Bussummerweg en de Huizerweg sece B nrs. 2769,
2770, 714, 715, 715, 717 en 2772,, 1929 1931

301

Aankoop en sloop van perceel Oud-Bussummerweg 8 van W. Floor,, 1965

302

Aankoop van percelen Oud-Bussummerweg 14 en Molenlaan 2,, 1965

303

Aankoop van perceel Oud-Bussummerweg 74 van T. de Jager,, 1937 1940

304

Aan- en verkoop van het perceel Parallelweg 11,, 1963-1964

305

Aankoop van stroken grond aan de Parklaan  Nieuwe 's-Gravenlandseweg van H.C. van
Zalinge,, 1929 1930

306

Aankoop van perceel grond aan de Parklaan sece E nrs. 4947 en 4948 van de Provincie
Noord-Holland,, 1976 1977

307

Overname om niet van grond aan de Plaggenweg sece E nr. 1036 van W.J. Haselaar,,
1923

308

Aankoop en sloop van percelen Plaggenweg 1 en 3 van G.E.J. Honingvoort-van de Heuvel,,
1961

309

Aankoop van percelen Plaggenweg 5, 7, 9 en 11 en sloop van nummers 7, 9 en 11,, 1960
1967

310

Aan- en verkoop van het perceel Plaggenweg 19,, 1964

311

Aankoop en sloop van perceel Plaggenweg 19a,, 1985 1986

312

Aankoop van perceel Prinsenstraat 1 hoek Brinklaan van mevr. de Wed. Wolzak,, 1929

313

Aankoop van percelen Prinsenstraat 3 en 23 sece G nrs. 458 en 451 en sloop van
nummer 3, , 1981 1982

314

Aankoop van perceel Prinsenstraat 7,, 1981

315

Aankoop van perceel Prinsenstraat 9,, 1981

316

Aankoop van een perceeltje grond voor Prinsenstraat 9 van H.E. van Kempen,, 1985 1987

317

Aankoop van perceel Prinsenstraat 11, 1987 1988
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318

Aankoop van perceel Prinsenstraat 13 van vereniging "Het Oranje-Groene Kruis",, 1975
1977

319

Aankoop en sloop van percelen Prinsenstraat 13a en 15 van A.E.Claessen,, 1962

320

Aankoop van een grondstrook bij Prinsenstraat 15a sece G nr. 467 van B. Mouris,, 1983
1985

321

Aankoop van perceel Prinsenstraat 25,, 1981

322

Aankoop en besluit tot het opnieuw bewoonbaar maken van het perceel Prinsenstraat
29,, 1967 1981

323

Aankoop van percelen grond gelegen aan het Prinses Beatrixplantsoen sece G nrs. 2685
en 1569 van H.D. Meurs en K.M. Calis-Fokker, , 1977 1981

324

Aankoop van grond met opstallen aan de Raadhuisstraat en de Dr. Fockstraat sece E nrs.
1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1505 en 2014 van J.G. Griﬃoen,, 1919 1925

325

Aankoop en sloop van perceel Raadhuisstraat 2a van P. Hoekstra,, 1970 1972

326

Aankoop en sloop van perceel Raadhuisstraat 14 van K. Brugman,, 1971 1975

327

Aankoop en sloop van perceel Raadhuisstraat 16 van I.B. van IJssel,, 1971 1977

328

Aankoop en sloop van perceel Raadhuisstraat 18 van mevr. Leuiken-Lootsteen,, 1973

329

Aankoop van perceel Raadhuisstraat 20 van mevr. Heisteeg-van den Berg,, 1975 1982

330

Aankoop van perceel Raadhuisstraat 20a van de ﬁrma D. Bouwman en Zonen,, 1953 1954

331

Aankoop van een perceel grond en een perceel water achter de Roemer Visscherlaan
(langs de Bussummervaart) sece B nrs. 1417 en 410 van J.J.G. Verstegen,, 1917

332

Overname van het mede-eigendom van S. Finsey en verkoop van een perceel aan H. de
Bruijn aan de Roemer Visscherlaan,, 1923 1924

333

Overname om niet van een strook grond aan de Rostocklaan hoek Stargardlaan en van
een strook grond aan de Albrechtlaan hoek Comeniuslaan van J.H.D. Sprengers en G.H.
van der Voort,, 1924

334

Ruiling en aan- en verkopen van percelen grond aan en nabij de Roodborstlaan en de
Koekoeklaan met K.L. Jacobs, , 1961 1966

336

Aan- en verkoop van gronden aan en nabij de Simon Stevinweg van en aan A. Cuperus en
E.G. van der Smit,, 1938 1939

337

Overname om niet van een strook grond hoek Singel en Laarderweg sece A nr. 9884 van
de R.K. Cooperae Helpt Elkander,, 1920

338

Overname om niet van een strookje grond aan de Singel hoek Veldheimerlaan sece A nr.
5752 van A. Papenburg en P. Theebe, , 1922

339

Aankoop van percelen grond in het verlengde van de Sint Janslaan sece D nrs. 90,
91, 92 en 93 en verkoop daarvan aan Bouwvereniging de Eendracht voor de bouw van
arbeiderswoningen, , 1921 1922

340

Aankoop en sloop van percelen Sint Janslaan 10 en 12 van J.E.M. Andriessen en Sint
Janslaan 18 en 20 van J. Eggers,, 1957 1968
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341

Aankoop en sloop van percelen Sint Janslaan 14 en 16 van G.E.J. Honigvoort-van de
Heuvel,, 1961 1962

342

Aankoop en sloop van percelen Sint Janslaan 42, 44 en 46 van A. de Wildt,, 1962

343

Aankoop en sloop van perceel Sint Janslaan 48 van G.J.Goes,, 1965 1967

344

Aan- en verkoop en onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het voormalig
Broederhuis aan de Sint Vitusstraat 4a,, 1980 1988

345

Aankoop en sloop van percelen Sint Vitusstraat 6 en 8 van H.J.J. Disbesehl,, 1972

346

Aankoop en sloop van perceel Sint Vitusstraat 10 van R.M.Blaas-Jenster, 1972

347

Aankoop van perceel grond Sint Vituslaan 4a van de Schng Katholiek Onderwijs Sint
Vitusparochie,, 1984 1988

348

Overname om niet van een strookje grond hoek Stargardlaan  Mecklenburglaan sece F
nr. 400 van P.J. de Booys,, 1926

349

Aankoop van Stargardlaan 2 en Schwerinlaan 2 en doorverkoop aan Bouwvereniging St.
Joseph,, 1980 1982

350

Overname om niet van een strook grond voor Staonsweg 4 , 6 en 8 van C.J. Koning en
W.C. Mooij,, 1920

351

Aankoop en besluitvorming omtrent de mogelijke verkoop van het perceel Thierensstraat
7,, 1974 1983

352

Aan- en verkoop van gronden van en aan Mauritz Beheer B.V.  A. Mauritz & Zonen B.V.
ten behoeve van de ontsluing van bedrijventerrein Vaartweg,, 1986 1988

353

Overname om niet van een strook grond langs Vaartweg 7 sece B nr. 2272 van J.G.
Griﬃoen,, 1922

354

Aankoop van percelen Vaartweg 5, 5a, 7 en 7a en huisvesng asielzoekers in Vaartweg 7,,
1963 1988

355

Aankoop van percelen Veerstraat 1 en 1a van H.T. Reiling,, 1961

356

Aankoop en sloop van percelen Veerstraat 2, 4, 12 en 14,, 1954

357

Aankoop van percelen Veerstraat 6 en 8 van T. den Oude,, 1973 1975

358

Aankoop en sloop van perceel Veerstraat 16 van T.W. Kemink-IJzerman,, 1971 1972

359

Aankoop en sloop van perceel Veerstraat 18 van G. de Leeuw,, 1975 1976

360

Overname om niet van een strook grond bij Veenstraat 19 van W. Feenstra,, 1924

361

Aankoop van percelen Veldheimerlaan 1 en 3,, 1981 1982

362

Aan- en verkoop van het perceel Veldheimerlaan 39,, 1981 1989

363

Aankoop en sloop van percelen Veldheimerlaan 40, 42, 44 en 46 van dhr. Eijpe,, 1961
1979

364

Aankoop van fam. Keppler van 16 woonhuizen aan de Veldweg oneven nrs 15 t/m 15 en
31 t/m 45, , 1954

365

Aankoop van perceel Verbindingslaan 15a,, 1965 1966
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366

Aankoop van percelen Verbindingslaan 40 en 42,, 1961 1966

367

Overname om niet van een strook grond aan de Verlengde Oud-Bussummerweg nabij de
Landstraat sece B nrs. 1980 en 1981 van A. Papenburg,, 1923

368

Overname om niet van een strook grond aan de Verlengde Oud-Bussummerweg tussen de
Vondellaan en de Oud-Bussummerweg sece B nr. 2474 van W. Stegenga,, 1925

369

Aankoop van perceel Verlengde Oud-Bussummerweg 5 van F.C. Sisselaar,, 1938 1939

370

Verkoop en terugkoop van de woning P.M.R. Versteeghstraat 48 van en aan G. Vreeswijk,,
1965 1984

371

Aankoop en sloop van percelen Visserstraat 9b en 11 van W.M. Klarenbeek-Eype,, 1968
1969

372

Aankoop van percelen Visserstraat 13, 15 en 17,, 1968 1969

373

Overname om niet van grond aan de Wladimirlaan hoek Meckelenburglaan sece E nr.
1453 van J.A. Bonebakker-Snellebrand,, 1924

374

Overname om niet van een strook grond aan de Vlietlaan sece F nr. 626 van N.V.
Rimkjen,, 1920

375

Overname om niet van een strook grond aan de Vlietlaan sece F nr. 625 van H. Kikkert
Czn en Van Houven van Oordt,, 1923

376

Overname om niet van een strook grond aan de Vlietlaan sece F nr. 699 van P.H. Kok, ,
1924

377

Aankoop van percelen grond en water aan de Vondellaan sece B nr. 1743 en 311 van de
fam. Verheul,, 1921

378

Overname om niet van een strook grond aan de Vondellaan sece B nr. 1678 van G.
Leenhard, , 1921

379

Aankoop van perceel Wilhelminaplantsoen 2,, 1975

380

Aankoop van perceel Wilhelminaplantsoen 4,, 1969 1975

381

Aankoop van perceel Wilhelminaplantsoen 6,, 1973 1976

382

Overname om niet van een strook grond aan de Wladimirlaan hoek Rostocklaan sece F
nr. 369 van C. Breed en een strook grond aan de Nieuwstraat sece A nr. 10082 van C.P.
van Oeveren,, 1923

383

Aankoop van gedeelte van de zogenaamde Zandzee sece E nr. 2728 van Stad en Lande
Gooiland,, 1939 1944

456-457

Verkoop van twee percelen grond aan de K.P.C. de Bazelstraat en de Keizer Oostraat
sece C nr. 1309, sece D nrs. 1691 en 1685 en sece Q nr. 1309 aan R. Schipper, W.G.M.
Voorman en G.J. Weitjens voor de bouw van arbeiders- en middenstandswoningen,, 1930
1942
456

1930

457

1931 1942

1.04.02.01.02 Verkoop (vervreemding)
384

Vaststelling van gemeentelijk beleid inzake de verkoop van grond,, 1921 1975
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385

Toepassing van bepalingen inzake verkoop van gronden met betrekking tot de verlening
van vrijstellingen voor het vesgen van bedrijven,, 1927 1949

386

Behandeling van verzoeken van makelaars en het voeren van een procedure inzake
vermeend recht op provisie voor het bemiddelen bij grondverkopen,, 1936 1941

387

Vaststelling van het beleid, de uitvoering en de beeindiging van de verkoop van
woningwetwoningen,, 1961 1975

388

Advisering omtrent nog beschikbare grond voor verkoop en bebouwing,, 1964 1973

389

Reaces op de Richtlijn uitgie gemeentegronden voor woningbouw van het Gewest Gooi
en Vechtstreek,, 1975 1979

390

Behandeling van de Discussienota Grondbeleid,, 1976 1979

391

Vaststellen van richtlijnen voor het in gebruik geven c.q. afstoten van gemeentegrond,,
1986 1987

392-402

Verkoop van gemeentelijke woningwetwoningen, , 1962 1966
392

C. v.d.Bergstraat 21 en Elise Dammershof 13 en 27,, 1963 1966

393

Fokke Bleekerstraat 4, 6, 14 en 19, Laarderweg 135 en
P.M.R.Versteeghstraat 20,, 1962 1966

394

Beekmansstraat 14, 18, 22, 24 en 42 en Cornelis van de Bergstraat
7 en 9,, 1964 1983

395

E. Dammershof 15, 26, 29, 38 en 42,, 1964 1974

396

Fokke Bleekerstraat 3, 4, 8, 10, 16, 20 en 41,, 1963 1972

397

Van Galenlaan 17 en 36, Jan Thijssenstraat 21, 25 en 39, Karel
Doormanlaan 36 en J.L.Kemperstraat 34,, 1964 1974

398

Laarderweg 133, Parmenerstraat 1 en 17 en Piet Heinlaan 9,,
1966 1974

399

Ruysstraat 9, 16, 22, 25, 31 en 51,, 1965 1975

400

Ruysstraat 53, 55, 63, 64 en 70,, 1967 1973

401

Soerstraat 31 en Van Speyklaan 17, 30 en 32,, 1964 1974

402

P.M.R. Versteeghstraat 6, 8, 10, 12, 32 en 48 en Dr.J.T.de Visserlaan
2,, 1965 1974

403

Verkoop van stroken grond sece B nrs. 4757, 4726, 5239 en 4782 en sece A nr. 1074 (in
de gemeente Huizen) aan de Staat voor de aanleg van rijksweg "om de Noord",, 1969

404

Verkoop van grond aan de Aagje Dekenlaan sece D nr. 2344 aan het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf Noordholland,,, 1963 1965

405

Verkoop van grond aan de Aaltje Noorderwierlaan  M. Philipslaan  Brinklaan aan W.
Kelder,, 1970 1973

406

Verkoop van perceel grond aan de Dr. Abraham Kuyperlaan sece D nr. 1713 en 1716 aan
C. van Wieﬀeren en F.M. ter Horst,, 1930 1931
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407

Verkoop van perceel grond aan de Dr. Abraham Kuyperlaan sece D nr. 1713 en 1716 aan
J. Hauwert,, 1931

408

Verkoop van percelen grond aan de Dr. Abraham Kuyperlaan hoek Ceintuurbaan sece
D, gedeelte van de nrs. 2483 en 2482, geheel nr. 209 en gedeelte van de nrs. 2297, 2299,
2259 aan de Gereformeerde Kerk Bussum voor de bouw van een tweede kerk,, 1939 1956

409

Verkoop van twee percelen grond aan de Dr. Abraham Kuyperlaan sece D nrs. 2725 en
2725 aan N. van Unen,, 1950

410

Verkoop van percelen grond aan de 1e Achtermeulenlaan sece A nrs. 5968 en 7571 aan
woningbouwvereniging "De Eendracht" voor de bouw van 34 arbeiderswoningen,, 1921
1922

411

Verkoop van Achtermeulenlaan 6 aan I. Hille,, 1985 1986

412

Verkoop van perceel grond aan de Alberdingk Thijmlaan sece B nr. 2855 aan P.A. Baum 
S. Boucher,, 1925

413

Verkoop van perceel grond aan de Alberngk Thijmlaan sece B nr. 3044 aan W. van
Butzelaar,, 1927

414

Verkoop van perceel grond aan de Alberngk Thijmlaan sece B nr. 3043 aan J. van den
Uithoorn,, 1927

415

Verkoop van perceel grond aan de Alberdingk Thijmlaan sece B nr. 3039 aan I. van
Essen,, 1929

416

Verkoop van perceel grond aan de Alberdink Thijmlaan sece B nr. 3040 aan G.D.
Geerlings,, 1933

417

Verkoop van perceel grond aan de Albert Neuhuijslaan sece B nr. 2684 aan H.H.
Boersma, , 1924 1925

418

Verkoop van bouwterrein aan de Albert Neuhuijslaan hoek Anton Mauvelaan sece B nr.
2684 (ged.) aan W.H. Luypen,, 1924 1925

419

Verkoop van perceel grond aan de Albert Neuhuijslaan hoek Anton Mauvelaan sece B nr.
2725 aan J.C. Mutsaers en J.A. van Moorst,, 1925

420

Verkoop van perceel grond aan de Albert Neuhuijslaan sece B nr. 2725 aan G. van
Garderen,, 1926

421

Verkoop van strook grond aan de Albrechtlaan grenzend aan perceel sece A nr. 9635 aan
M.H.H. Wolﬀenbuel,, 1919

422

Verkoop van grond aan de Ambachtstraat sece D, gedeelte van de nrs. 2598, 2600 en
2602 aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noordholland,, 1950

423

Verkoop van grond voor de bouw van ﬂats aan de Amersfoortsestraatweg sece D, nrs.
3744 en 4172 (beide gedeeltelijk) aan aannemersmij. G.W. Pijpers, , 1956 1960

424

Verkoop van grond voor de bouw van ﬂats aan de Amersfoortsestraatweg sece D, nrs.
3744 en 4172 (beide gedeeltelijk) aan aannemersmij. G.W. Pijpers, , 1961 1966

425

Verkoop van de villa "Gooioord" met bouwlanden aan de Amersfoortsestraatweg aan J.G.
Griﬃoen,, 1919 1920

426

Verkoop van perceel grond aan de Amerfoortsestraatweg (gemeente Huizen) sece A nr.
831 aan J.G. Griﬃoen,, 1924
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427

Verkoop van strook grond bij Amersfoortsestraatweg 6 aan D. Hoogeveen,, 1924 1925

428

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece D nrs. 762 en 39 aan
Scandia II,, 1927

429

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg (gemeente Huizen) sece A nr.
740 aan het Blindeninstuut,, 1929

430

Verkoop van percelen grond aan de Amersfoortsestraatweg sece D nrs. 309, 310, 311 en
312 en gemeente Huizen sece A nr. 897 aan H.C. van der Gaag,, 1929

431

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece B nr. 3538 aan D. Rens,,
1930

432

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece D nr. 1802 en gemeente
Huizen sece A nr. 913 aan A.S.J. Lafeber,, 1932

433

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece G nr. 2021 en gemeente
Huizen sece A nr. 1131 aan G.G.P. van der Linden-Koch,, 1940

434

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece G nr. 2021 en gemeente
Huizen sece A nr. 1131 aan G.C. Schellekens,, 1942

435

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece G nr. 2021 aan A.V.
Clijkck,, 1942 1945

436

Verkoop van perceel grond langs de Amersfoortsestraatweg sece D nr 2403 en gemeente
Huizen sece A nr. 1073 aan J.J.Pas,, 1942

437

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece D nr. 2403 en gemeente
Huizen sece A nr. 1073 aan J.P. de Haan,, 1942 1943

438

Verkoop van perceel grond aan de Amersfoortsestraatweg sece G nr. 2021 en gemeente
Huizen sece A nr. 1131 aan L.S.J. Majoewsky (met doorverkoop aan W.L. Verburg),, 1942
1956

439

Verkoop van stroken grond langs de Amersfoortsestraatweg aan het Rijk voor de
verbetering van het kruispunt Crailo,, 1962 1965

440

Verkoop van strookje grond aan de Amersfoortsestraatweg tussen de Burgemeester
s'Jacoblaan en de Huizerweg sece B nr. 5656,, 1976 1978

441

Verkoop van perceel grond aan de Anne Franklaan hoek Koekoeklaan sece D nrs. 4539
en 4543 aan H.K. Bos, M.A.H. van Hengstum-Sniedres en J.F. Sierig,, 1960 1968

442-444

Verkoop van grond aan de Anne Franklaan en Roodborstlaan sece D, nrs. 5614, 4606 en
4607 aan P.Th. Vrakking voor de bouw van woningen,, 1973 1982
442

Besluitvorming,, 1973 1982

443

Verkoopakten,, 1974 1975

444

Verkoopakten,, 1974 1975

445

Verkoop van perceel grond aan de Anne Franklaan sece D nr. 5925 aan
woningbouwvereniging Sint Joseph voor de bouw van ﬂatwoningen,, 1980 1981

446

Verkoop van grond aan de Anne Franklaan sece D nrs. 6008 en 6217 (gedeeltelijk) en
6007 (geheel) aan N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten,,
1985 1987
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447

Verkoop van perceel grond aan de Anthoni van Leeuwenhoekweg sece B nr. 4161 aan
H.W. Herberts,, 1934

448

Verkoop van perceel grond aan de Anthoni van Leeuwenhoekweg sece B nr. 4253 aan B.
Mastenbroek,, 1935 1936

449

Verkoop van grond tussen de A.Fokkerstraat, Beekmanstraat, Tasmanstraat en de
Randweg aan W.G.M. Voorman,, 1954 1958

450

Verkoop van perceel grond aan de Anton Mauvelaan sece B nr. 2725 aan P. Jonker en
A.A. Resink, , 1925 1928

451

Verkoop van perceel grond aan de Anton Mauvelaan sece B nr. 2725 aan J. Redemeijer, ,
1926

452

Verkoop van perceel grond aan de Anton Mauvelaan sece B nr. 3121 aan R. Steur,, 1926
1927

453

Verkoop van drie percelen grond aan de Anton Mauvelaan sece B nrs. 3124, 3125 en
3126 aan F. van Zanten,, 1930 1931

454

Verkoop van grond Barbaragaarde hoek Aaltje Noorderwierlaan aan W. Pijpers,, 1959
1961

455

Verkoop van strook grond aan de Baerijlaan naast Badhuislaan 42 aan C. Werkhoven,,
1925 1927

458

Verkoop van perceeltje grond Beeklaan sece D nr. 4282 aan het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf van Noordholland,, 1959 1961

459

Verkoop van grond bij de Beeklaan sece D nrs. 4176, 3575, 3576 en 4050 aan NV
aannemersbedrijf v/h gebr. Bree voor woningbouw,, 1960 1961

460

Verkoop van perceel grond aan de Betje Wolﬄaan sece D nrs. 351, 2327 en 2329 aan J.
Meester,, 1959 1961

461

Verkoop van perceeltje grond aan de Betje Wolﬄaan sece D nr. 4469 aan de Provincie
Noord Holland ,, 1963 1965

462

Verkoop van twee percelen grond aan de Bilderdijklaan tegenover de brug sece B nrs.
1772 en 1169 aan A. Santvoort,, 1923

463

Verkoop van twee percelen grond aan de Bilderdijklaan sece B nr. 2452 gedeeltelijk aan
A. Santvoort,, 1924 1925

464

Verkoop van strookje grond achter Boomkleverlaan 3 aan B.M.T. Hilhorst,, 1972 1973

465

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan hoek Vosmaerlaan sece B nr.
3110 aan H.H. Boerman,, 1927 1928

466

Verkoop van drie percelen grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3110
(gedeeltelijk) aan Visser en Buwalda,, 1927 1928

467

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3404 (gedeeltelijk)
aan de Firma D. Bouwman en Zn.,, 1928

468

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3471 (gedeeltelijk)
aan J.D.R. Nienaber, , 1929
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469

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3635 aan de ﬁrma
Visser en Buwalda,, 1931 1932

470

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3763 aan J.D.R.
Nienaber, , 1932 1933

471

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan sece B nr. 3763 aan de ﬁrma
Bouwman en Zn.,, 1932 1933

472

Verkoop (en wijziging) van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan, sece B,
nummer 3635 aan J.D.R. Nienaber en van strook grond aan de Bosboom Toussaintlaan,
sece B, nummer 4529 aan Th.F. van Zanten,, 1932 1938

473

Verkoop van perceel grond aan de Bosboom Toussaintlaan hoek Jacob Obrechtlaan sece
B nr. 4122 aan J.D.R. Nienaber,, 1933 1936

474

Verkoop van perceel bosgrond achter Bosboom Toussaintlaan 15 aan A. van HensbergenKistjes,, 1952 1957

475

Verkoop van strook grond aan de Boslaan hoek Koningslaan sece E nrs. 172, 173 en 174
aan mevr. Caron-Beekveld,, 1940 1941

476

Verkoop van perceel Botweg 44,, 1987 1989

477

Verkoop van percelen grond tussen de Brediusweg en de Huizerweg sece B nrs. 2387,
2390, 2394, 2399 en 2402 aan woningbouwvereniging "De Goede Woning" voor de bouw
van middenstandswoningen,, 1920 1925

478

Verkoop van strookje grond aan de Brediusweg aan J. van der Mandele,, 1920 1921

479

Verkoop van percelen grond tussen de Brediusweg en Huizerweg (later Bellamystraat 4, 6,
8, 10, 12 en 14) aan J. Haccou,, 1921

480

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg hoek Busken Huetweg sece B nr. 2341 aan
H. van Zalinghe, , 1923 1924

481

Verkoop van bouwterrein aan de Brediusweg sece B nr. 2452 aan D. van Driest,, 1923
1924

482

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg hoek Rhijnvis Feithlaan aan I. van Essen,,
1923 1924

483

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg aan H. van Zalinge, , 1924 1925

484

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg hoek Willem Bilderdijklaan sece B nr.
2452 aan R. Repko,, 1924 1925

485

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 2790 (gedeeltelijk) aan D.
Verpoorte,, 1924 1925

486

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 2790 aan de Firma N.R.
Buwalda en Co.,, 1924 1927

487

Verkoop van percelen grond aan de Brediusweg sece B nrs. 2828, 2829, 2830 en 2831
aan A. Gall,, 1925 1927

488

Verkoop van strook grond aan de Brediusweg hoek Busken Huetlaan sece B nr. 2855
(gedeeltelijk) aan G.J. Slot, , 1925
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489

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 2842 (gedeeltelijk) aan J.
Eigenhuis,, 1926

490

Verkoop van strookje grond naast perceel Brediusweg sece B nr. 2842 aan D. van Driest,,
1926

491

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 2827 aan P. Peelen,, 1927

492

Verkoop van strook grond aan de Brediusweg sece B nr. 2830 aan J.J. Blaauboer,, 1927

493

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg hoek Willem Bilderdijklaan sece B 2825
en 2827 aan T.H. van de Kwast en A. Gall,, 1927

494

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 3316 aan de Firma D. Bouwman
en Zn.,, 1929

495

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nrs. 1946, 1547 en het
ongenummerde perceel voorheen "Kaensteeg" aan J.H.M. Kerkeling,, 1933 1934

496

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nrs. 4193 en 1544 aan N.R.J.
Buwalda ,, 1935 1936

497

Verkoop van percelen grond aan de Brediusweg sece B nrs. 466, 4193, 4310 en 4387 aan
de Firma D. Bouwman & Zn. en J. Wieman,, 1936 1937

498

Verkoop van perceel grond aan de Brediusweg sece B nr. 4379 aan J.H.M. Kerkeling,,
1937 1951

499

Verkoop van strook grond, gelegen tussen de kadastrale zijgrenzen van het perceel
Brediusweg sece B nr. 4617 aan de heer G.J. Scherpel,, 1972

500

Verkoop van strookje grond aan de Bremstraat sece D nr. 2955 aan het Rooms-Katholiek
Parochiaal Kerkbestuur van het Heilig Hart van Jezus,, 1952

501

Verkoop van perceel grond aan de Brinklaan sece E nr. 1426 aan H.J.W. Grimberg,, 1921

502

Verkoop van strook grond aan de Brinklaan sece E nr. 2637 aan G.J.C. Aveling,, 1928

503

Verkoop van perceeltje grond aan de Brinklaan hoek Gooibergstraat sece E nr. 3382 aan
de Provincie Noord Holland,, 1969 1970

504

Verkoop van grond aan de Brinklaan sece B nrs. 5791 en 4360 aan B.V. Bouwmij.
Verwelius,, 1979 1986

505

Verkoop van grond langs de Brinklaan sece E nr. 5247 aan M.J. Lubsen-van den Bergh,,
1984 1987

506

Verkoop van grond aan de Brinklaan/Olmenlaan sece F nrs. 1329, 1330, 1332, 1339,
2059 en 2147 (alle gedeeltelijk) aan de Bouwvereniging St. Joseph voor de bouw van 76
woningen,, 1984 1985

507

Verkoop van perceel grond aan de Brinklaan hoek Oud Bussummerweg aan de Schng
openbare bibliotheek Naarden-Bussum voor de bouw van een centrale bibliotheek met
bovenwoningen,, 1985 1986

508

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Sweelincklaan sece B
nrs. 3110 en 399 aan W. Stegenga, , 1923 1927

509

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 2699
(gedeeltelijk) aan de ﬁrma D. Bouwman en Zn.,, 1924 1925
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510

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 2853 aan de
ﬁrma D. Bouwman en Zn.,, 1924 1925

511

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 2790
(gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1924 1925

512

Verkoop van percelen grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 2452
(gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1924 1928

513

Verkoop van percelen grond aan de ﬁrma N.R. Buwalda en Co. aan de Burgemeester s'
Jacoblaan, sece B, nr. 2855, 425, 2681 en 91 en verkoop aan G.J. Weitjens van grond aan
de Burgemeester s'Jacoblaan, sece B, nr. 3045,, 1924 1933

514

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 191
(gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1925 1926

515

Verkoop van stroken grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Potgieterlaan aan
J.D.R. Nienaber, , 1925 1926

516

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Rhijnvis Feithlaan
sece B nr. 2852 aan J. Rijnja,, 1925 1926

517

Verkoop van percelen grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nrs. 2725
(gedeeltelijk) en 3293 (gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1925 1927

518

Verkoop van percelen grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nrs. 2855, 191,
3056, 3054, 3057, 3059, 3058, 3216, 399 en 3404 aan Firma D. Bouwman en Zn., Firma
Visser en Buwalda en Th.F. van Zanten,, 1925 1929

519

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 2836 aan J.D.R.
Nienaber,, 1925

520

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Vosmaerlaan sece B
nr. 191 (gedeeltelijk) aan de ﬁrma D. Bouwman en Zn.,, 1925

521

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek Alberdingk Thijmlaan
sece B nr. 2855 aan W. Stegenga,, 1926

522

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek J.J.H. Verhulstlaan
sece B nr. 3106 aan J.C.G.J. Brandhof, , 1926 1927

523

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek Isaac da Costalaan
sece B nrs. 3054 en 3055 aan G. Schimmel en R.J. Vrakking,, 1926 1927

524

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 3112 aan S. Bijl,,
1926 1927

525

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 3108 aan D. van
Driest,, 1926 1927

526

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Rhijnvis Feithlaan
sece B nr. 2033 (gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1926

527

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek Busken Huetlaan
sece B nr. 2855 (gedeeltelijk) aan de ﬁrma D. Bouwman en Zn., , 1926

528

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 3023
(gedeeltelijk) aan de ﬁrma N. R. Buwalda en Co.,, 1926
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529

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nrs. 3108 en 3109
aan J.C. Vrakking,, 1927

530

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 3060 aan J.N.
Loonstein,, 1927

531

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 3292 aan A.H.
Geistdorfer,, 1927

532

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek J.J.H. Verhulstlaan
sece B nr. 3107 aan L. Ruiter,, 1927

533

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek Anton Mauvelaan
sece B nr. 3113 aan J.C. en P.S. Sloothaak,, 1927

534

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek Jacob Obrechtlaan
sece B nrs. 200 en 399 aan W. Stegenga,, 1927 1928

535

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan hoek Jacob Obrechtlaan
sece B nr. 3394 aan G. Repke, , 1927 1928

536

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s' Jacoblaan hoek P.J.C. Gabriëllaan
sece B nr. 3111 aan Visser en Buwalda,, 1927 1928

537

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 3419 aan J.R.
Voûte,, 1935 1936

538

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan en de Anton Mauvelaan
sece B nrs. 3116, 3118 en 3636 aan A.V. Clijnk,, 1936

539

Verkoop van perceel grond aan de Burgemeester s'Jacoblaan sece B nr. 5004 aan H.F.
Trommelen,, 1951

540

Verkoop van perceel grond aan de Busken Huetlaan hoek Vosmaerlaan sece B nr. 191
aan A. Roest, , 1925 1926

541

Verkoop van perceel grond aan de Busken Huetlaan sece B nr. 3110 aan E.P. en J.
Mouissie, , 1927

542

Verkoop van perceel grond aan de Busken Huetlaan sece B nr. 3110 aan J.C.G.J.
Brandhof, , 1927

543

Verkoop van perceel grond aan de Busken Huetlaan sece B nr. 3110 aan J. van de Geijn, ,
1927

544

Verkoop van perceel grond aan de Busken Huetlaan sece B nr. 3110 aan Van Perlstein,,
1927

545

Eigendomsoverdracht van een perceel grond aan de Busken Huetlaan sece B nr. 4633
(gedeeltelijk) aan de Montessorischoolvereniging,, 1983 1985

546

Verkoop van perceel grond aan de Catharina van de Renneslaan, Koekoeklaan en Top
Naeﬄaan sece D nr. 4576 aan J. Matser en A. van de Schalk voor de bouw van winkels en
woningen,, 1957 1967

547

Verkoop van perceel grond aan de Catharina van de Renneslaan sece D nr. 3900 aan J.
Meester,, 1957 1960

548

Verkoop van perceel grond aan de Catharina van de Renneslaan sece D nr. 4229 aan NV
Gooiland voor de bouw van 6 garageboxen,, 1960 1962
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549

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan sece D nr. 3068 aan E. Weijtjens,, 1953

550

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan tussen de Sint Janslaan en de
Laarderweg sece D nr. 3066 aan de Roerdamse Verzekeringssociëteit (RVS),, 1953 1954

551

Verkoop van percelen grond aan de Ceintuurbaan sece D nr. 1795 en aan de
Nachtegaallaan aan G. Brandjes en G.D. Geerlings,, 1954 1955

552

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan tussen Lothariuslaan en H.A. Lorentzweg
sece D nrs. 316, 2328, 1472, 2251, 1798, 1795, 2332 en 2537 aan gebr. Clijnk,, 1954 1955

553

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan sece D nr. 3068 aan gebr. Clijnk,, 1954
1955

554

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan tussen Lothariuslaan en H.A. Lorentzweg
sece D nrs. 3181, 2944, 2945 en 2251 aan A. Witkamp,, 1954 1956

555

Verkoop van perceel grond aan de Ceintuurbaan sece D nr. 3217 aan E. Weitjes, , 1955
1956

556

Verkoop van binnenterrein tussen de Ceintuurbaan, Nachtegaallaan en Lijsterlaan aan de
Provincie Noord Holland,, 1956 1957

557

Verkoop van perceel grond bij de Ceintuurbaan sece D nrs. 2030, 2031, 2332, 3632 en
4005 voor de bouw van bejaardencentrum St. Antonius Hove,, 1960 1964

558

Verkoop van perceel grond tussen Ceintuurbaan en Koekoeklaan sece D 4575 aan de St.
Protestants Christelijk Bejaardencentrum voor de bouw van een tweede verzorgingshuis
"De Schutse",, 1962 1965

559

Verkoop van perceel grond naast de Zuiderkerk aan de Ceintuurbaan sece D nr. 4570
aan de raad van de Gereformeerde Kerk Bussum voor het schten van een gebouw voor
Christelijk Jeugdwerk,, 1966 1974

560

Verkoop van bouwterrein aan de Ceintuurbaan hoek Amersfoortsestraatweg sece D nrs.
4415, 4715 en 4716 aan de St. Joods bejaardencentrum "Het Gooi",, 1968 1973

561

Verkoop van perceeltje grond nabij de Ceintuurbaan en de T.B. Huurmanlaan sece D nr.
3076 (gedeeltelijk) aan de Provincie Noord-Holland,, 1976 1978

562

Verkoop van perceel grond aan de Constanjn Huijgenslaan sece B nr. 2408 (gedeeltelijk)
aan A.J. Herwig,, 1924

563

Verkoop van perceel grond achter de Cornelia de Langelaan oneven nrs. 19 t/m 25 sece
D nr. 4988 voor de bouw van garages,, 1963 1967

564

Verkoop van perceel grond aan de F.C. Donderstraat sece D nr. 1815 aan J. Meester, ,
1932

565

Verkoop van perceel grond aan de F.C. Donderstraat sece G nr. 1431 en 1432 aan J.H.
Mouissie,, 1932

566

Verkoop van perceel grond aan de Driestweg sece B nr. 3770 aan S. Bree,, 1932 1937

567

Verkoop van stroken grond langs perceel Driestweg nr. 7 aan R. Ophorst,, 1932 1937

568

Verkoop van perceeltje grond bij het Elise Dammershof sece D nr. 2599 aan de Provincie
Noord Holland,, 1948 1949

569

Verkoop en ruil van percelen grond in de Eng aan en met J.G. Griﬃoen, , 1924 1936
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570

Verkoop van perceel grond in de Eng sece D nrs. 559, 2318, 2319 en 2314 aan NV "Eigen
Hoeve" voor de bouw van 42 arbeiderwoningen,, 1942

571

Verkoop van perceel grond aan de Esther de Boer-van Rijklaan sece D nrs. 2322, 2323 en
351 (alle gedeeltelijk) aan N.V. Bouwbedrijf van der Schaar,, 1958 1961

572

Verkoop van perceel grond aan de Esther de Boer-van Rijklaan sece D nrs. 3950, 3817,
3619, 2322, 2323, 352, 352 (alle gedeeltelijk) aan P.Th. Vrakking,, 1959 1960

573

Verkoop van stroken grond gelegen voor de percelen J.F. Evertslaan 3 en 7 aan A.Q. de
Flines en K.O. van Meurs,, 1963 1964

574

Verkoop van perceel Floralaan 10,, 1971 1972

575

Verkoop van perceel grond aan de P.J.C. Gabriëllaan hoek Jacob Ruijsdaellaan sece B nr.
2684 aan H.H. Boerman,, 1925

576

Verkoop van perceel grond aan de P.J.C. Gabriëllaan hoek Burgemeester s' Jacoblaan
sece B nr. 2725 (gedeeltelijk) aan H.H. Boerman,, 1925 1926

577

Verkoop van perceeltje grond aan de Van Galenlaan sece D nr. 5155 (gedeeltelijk) aan de
Provincie Noord-Holland,, 1975 1976

578

Verkoop van twee percelen grond aan de Genaanstraat sece D nr. 2520 (gedeeltelijk)
aan de ﬁrma B. van Leeuwen voor de bouw van twaalf woningen,, 1950 1951

579

Verkoop van perceel grond aan de Genaanstraat sece D nr. 2520 aan A. Schreuder voor
de bouw van twaalf woningen, , 1950 1951

580

Verkoop van percelen grond aan de Genaanstraat hoek Irisstraat sece D nrs. 2520 aan
A.A. van Baars en P.B.M. van Baars,, 1950 1952

581

Verkoop van perceel grond aan de Genaanstraat sece D nr. 2520 aan H.J. Visser voor de
bouw van vier woningen, , 1950 1953

582

Verkoop van perceel grond aan de Genaanstraat sece D nr. 2520 (gedeeltelijk) aan A.
Schreuder voor de bouw van vier woningen,, 1952 1953

583

Verkoop van perceel grond aan de Genaanstraat sece D nrs. 3068 en 2518 (gedeeltelijk)
aan A. Schreuder voor zijn lastgeefster de ﬁrma gebroeders Clijnk,, 1953

584

Verkoop bergplaats en poort aan de Godelindebreestraat 1 en wijkpost aan de
Godelindebreestraat 2,, 1981 1987

585

Verkoop van grond aan de Godelindestraat, Korte Godelindestraat en de Keizer Oostraat
sece G respecevelijk nrs. 1309 en 1494 aan de R.K. Bouwvereniging Eigen Huis voor de
bouw van woningen, , 1930 1933

586

Verkoop van perceel grond op een binnenterrein, omsloten door de Godelindestraat, de
Keizer Oostraat, de Voormeulenweg en de Adelheidstraat, sece G nr. 1565 (gedeeltelijk)
aan de provincie Noord-Holland,, 1973 1974

587

Verkoop van twee percelen bouwterrein ten zuidwesten van de Gooiberg aan de N.V.
Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten voor de bouw van 27
woningen,, 1962 1983

588

Verkoop van perceel grond aan de noordzijde van het perceel Gooiberg 80 sece E nr.
5354 (gedeeltelijk) aan de heer W.H. Bronsema,, 1987 1988
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589

Verkoop van percelen grond aan de Gooiberg en de Iepenlaan sece E nrs. 1038, 1042,
1043, 1045,1919, 2123, 4233, 4235, 4236, 4506, 4507, 5012, 5015, 5222, 5354 en 5403
aan Bureau Woonplan B.V. en opheﬃng van het complex Zandzee van het grondbedrijf
van de gemeente,, 1988

590

Verkoop van strookje grond aan de Gooilandseweg sece E nr. 238 aan J.C.H. Niegeman,,
1950 1951

591

Verkoop van percelen grond aan de Goudenregenstraat sece D nrs. 1785, 1796, 1792 en
2664 aan E. Weitjens en H.J. Visser voor de bouw van respecevelijk 9 en 4 woningen,,
1950

592

Verkoop van perceel grond aan de Goudenregenstraat sece D nrs. 1797 en 1794 aan E.
Weitjens voor de bouw van 9 woningen,, 1950 1951

593

Overdracht om niet van grond met schoolgebouw aan de Graaf Florislaan 2 (P.J.
Lomanplein) aan de Vereniging Gooiland-MAVO ,, 1985 1987

594

Verkoop van percelen grond aan de Havenstraat sece B nr. 5176, de Hogeweg sece B
nr. 1624 en de Willem Bilderdijklaan sece B nr. 4765 (allen gedeeltelijk) aan de Provincie
Noord-Holland,, 1977 1979

595

Verkoop van percelen bouwterrein aan de Havenstraat sece B nrs. 5174, 5175 en 5176
aan Maison Suisse Modemagazijnen Utrecht B.V.,, 1970 1981

596

Verkoop van Havenstraat 21 aan M.A.P.Blommensteijn-Schonberger,, 1973 1978

597

Verkoop van strook grond voor het perceel Havenstraat 29 aan W. Vos,, 1951 1952

598

Verkoop van de woningen K.P.C. de Bazelstraat 1 t/m 7 en 21 t/m 27, Hildegondestraat
1 t/m 31 en Huizerweg 178 t/m 188 aan de erven S. de Boer (later gedeeltelijk
overgedragen aan Libra Internaonal BV) en K.P.C. de Bazelstraat 9 t/m 19 en
Hildegondestraat 2 t/m 16 aan Bouwvereniging St. Joseph,, 1982 1988

599

Verkoop van terrein aan de Hoolaan sece B nrs. 2039, 2040, 2041 en gedeeltelijk nrs.
2100, 2102, 2098 en 2235 aan de Staat der Nederlanden,, 1919 1920

600

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg sece D nrs. 882, 18, 19 en 20 aan de
Algemene Arbeidersbouwvereniging Bussum,, 1919 1921

601

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg sece B nr. 2501 (gedeeltelijk) aan M.
Admiraal,, 1923

602

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg hoek Anton Mauvelaan sece B nr. 2725
(gedeeltelijk) aan de ﬁrma Bouwman en Zn.,, 1925 1926

603

Verkoop van twee percelen grond aan de Huizerweg sece B nr. 2725 (gedeeltelijk) aan
J.D.R. Nienaber,, 1925 1926

604

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg sece B nr. 3123 aan D. van Driest,, 1926

605

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg sece B nrs. 3216 en 200 aan W. van
Werven,, 1928

606

Verkoop van drie percelen grond aan de Huizerweg/Poststraat sece B nr. 3770 aan de NV
Bussumsche Bouwvennootschap, , 1932 1936

607

Verkoop van perceel grond aan de Huizerweg sece G nr. 2797 aan de Algemene
Arbeidersbouwvereniging (A.B.B.) voor de bouw van 18 woningen,, 1986 1987
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608

Verkoop van twee percelen grond aan de T.B. Huurmanlaan sece D nrs. 2644 en 2317
aan Woningbouwvereniging "De Eendracht",, 1950

609

Verkoop van perceel grond aan de T.B. Huurmanlaan sece D nrs. 2524 en 2654 aan
W.G.M. Voorman voor en (later: negen) winkelwoningen,, 1950 1951

610

Verkoop van strookje grond op de hoek van de T.B. Huurmanlaan en de Cornelis van
den Bergstraat sece D nr. 3077 (gedeeltelijk) aan de Coöperaeve Rabobank NaardenBussum B.A.,, 1986 1987

611

Verkoop van perceel grond aan de T.B. Huurmanlaan sece D nr. 3373 aan de Algemene
Arbeidersbouwvereniging Bussum voor de bouw van 23 woningen,, 1987 1989

612

Verkoop van perceel grond aan de Irisstraat sece D nrs. 1728, 292, 293 en 1911
(gedeeltelijk) aan de Firma D. Bouwman en Zn.,, 1933

613

Verkoop van perceel grond aan de Irisstraat tussen de Bremstraat en de Genaanstraat
sece D nrs. 2178 en 2179 (gedeeltelijk) aan J. Meester,, 1934 1937

614

Verkoop van perceel grond tussen de Irisstraat en de Merelstraat sece D nr. 2250
(gedeeltelijk) aan W.G.M. Voorman,, 1938 1950

615

Verkoop van percelen grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nrs. 91 en 3049 aan NV
Picasto,, 1925 1926

616

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan hoek Alberdingk Thijmlaan sece B
nr. 2761 (gedeeltelijk) aan J.D.R. Nienaber,, 1925 1926

617

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nrs. 1168 en 170
(gedeeltelijk) aan D. van Driest,, 1926

618

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3023 (gedeeltelijk) aan
J.D.R. Nienaber,, 1926

619

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 91 (gedeeltelijk) aan
J.D.R. Nienaber,, 1926

620

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3064 aan de ﬁrma D.
Bouwman en Zn.,, 1926

621

Verkoop van percelen grond aan de Isaäc da Costalaan (Burgemeester s' Jacoblaan) sece
B nrs. 3050 en 3051 aan J.D.R. Nienaber,, 1926

622

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3023 aan J.D.R.
Nienaber,, 1926 1927

623

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan hoek Alberdingk Thijmlaan sece B
nr. 3041 aan H.H. Boerman,, 1926 1927

624

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3067 aan H.M. Wolﬀ,,
1927

625

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3052 aan Visser en
Buwalda,, 1927

626

Verkoop van strook grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3023 aan H.H. Boerman,,
1927

627

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3291 aan J.D.R.
Nienaber,, 1927
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628

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3053 aan J. Eigenhuis,,
1927

629

Verkoop van percelen grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nrs. 3069 (gedeeltelijk),
3066, 3068 aan J.D.R. Nienaber,, 1927 1928

630

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nrs. 3355 en 3071 aan M.
Bakker., 1929 1936

631

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 3062 aan de ﬁrma D.
Bouwman en Zn.,, 1929 1930

632

Verkoop van percelen grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nrs. 3138, 3139, 3047 en
5014 aan N.R. van Zalinge,, 1950 1953

633

Verkoop van perceel grond aan de Isaäc da Costalaan sece B nr. 4768 aan G.A. Kruyne en
J. Boor, , 1956

634

Verkoop van een strook grond tussen de achtergrens van Isaäc da Costalaan 20a aan G.A.
Kruijne,, 1968 1969

635

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 20b aan J. Boor,, 1970

636

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 21 aan M.B.H. Jaartsveld,, 1964
1965

637

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 21a aan mevr. Maingay-Bosman,,
1962 1963

638

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 22 aan H.T.R. de Brouwers,, 1967
1968

639

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 23 aan G.A. Kruijne,, 1962

640

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 29 aan A.N. Costerus,, 1958 1960

641

Verkoop van een strook grond achter Isaäc da Costalaan 31 aan H. Strauss-Hecht,, 1950

642

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nrs. 399, 395 en 396,, 1927
1928

643

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 2499 aan J.C.G.J.
Brandhof,, 1927 1930

644

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 3403 aan H.H. Boerman,,
1928

645

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 3635 aan R. Steur,, 1931

646

Verkoop van percelen grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nrs. 3393 en 4191 aan C.
Diters,, 1933 1934

647

Verkoop van twee percelen grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 4191 aan ﬁrma
Bouwman en Zn.,, 1934 1935

648

Verkoop van percelen grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nrs. 4191 en 4440 aan T.
van der Wardt,, 1934 1937

649

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 4983 aan G. van
Egmond,, 1950 1951
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650

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Obrechtlaan sece B nr. 5010 aan mevr. A.
Ankersmit-Schröder,, 1951 1952

651

Verkoop van grond achter de percelen Jacob Obrechtlaan 26 en 28 sece B nrs. 4646 en
4635,, 1949 1950

652

Verkoop van twee stroken grond achter de Jacob Obrechtlaan 26 en 28 aan J. van de Meer
en J.T.M. Evertse,, 1962

653

Verkoop van strookje grond achter Jacob Obrechtlaan 26 sece B nrs. 4986 en 2349 aan
J.B.M. van Meer,, 1962

654

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Ruysdaellaan sece B nr. 2439 aan H.J.
Granneman, , 1921 1922

655

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Ruysdaellaan sece B nr. 2351 aan L.Bouma,,
1922

656

Verkoop van perceel grond aan de Jacob Ruysdaellaan sece B 2523 aan A.H. Jansen,,
1923 1924

657

Verkoop van strookje grond naast Jacob Ruysdaellaan 3 aan G.J. Hagemeijer,, 1935 1936

658

Verkoop van strook grond achter Jacob Ruysdaellaan nrs. 17, 19 en 21,, 1928 1929

659

Verkoop van percelen grond aan de Jacobus Bellamylaan sece B nr. 2452 en 2790 aan
E.P. Mouissie en J. Mouissie,, 1924 1925

660

Verkoop van perceel grond aan de Jacobus Bellamylaan sece B nr. 2452 aan H.J. Brüno,,
1924 1925

661

Verkoop van percelen grond aan de Jacobus Bellamylaan sece B nr. 2452 aan L. Ruiter,,
1924 1926

662

Verkoop van perceel grond aan de Jacobus Bellamylaan hoek Rhijnvis Feithlaan sece B nr.
2845 aan L. Ruiter,, 1926

663

Verkoop van perceel grond aan de Jacobus Bellamylaan sece B nr. 2834 aan J. Eigenhuis,,
1926

664

Verkoop van perceel grond aan de Jacobus Bellamylaan hoek Rhijnvis Feithlaan sece B nr.
2850 aan de ﬁrma D. Bouwman en Zn.,, 1926 1927

665

Verkoop van perceel grond aan de Jan Toebacklaan sece B nrs. 4192, 4196 en 467 aan
G.J. Weitjens,, 1935

666

Verkoop van perceel grond aan de Jozef Israelslaan bij de Godelindeschng aan J.G.
Märkelbach en M.G.A. Majoor,, 1921

667

Verkoop van perceel grond aan de Jozef Israelslaan hoek A. Neuheuyslaan sece B nrs.
2493 en 2492 aan G. van Garderen,, 1923

668

Verkoop van perceel grond aan de Jozef Israelslaan sece B nr. 2501 aan J. van
Binsbergen,, 1923

669

Verkoop van perceel grond aan de Jozef Israelslaan sece B nr. 2619 aan A. de Jager,, 1923
1924

670

Verkoop van strookje grond naast de Jozef Israelslaan 32 sece B nr. 2684 aan G.
Diederiks,, 1925
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671

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 1887 voor
woningbouw,, 1933 1934

672

Verkoop van percelen grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nrs. 2250, 2248 en
sece B nrs. 2262, 2444, 1774 en 1775 aan A.V. Clijnk,, 1938 1940

673

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 2248 aan J.
Verhoeven,, 1939

674

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 2282 aan het
kerkbestuur van de Heilig Hartparochie voor de bouw van een militair tehuis,, 1939 1940

675

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece G nr. 1650 aan P.
Mouissie,, 1942 1943

676

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece G nr. 1649 aan Fa.
Bendien,, 1942 1943

677

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 1789, 1862 en
1803 aan A.V. Clijnk,, 1943 1949

678

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 1862 aan G.
Brandjes,, 1949 1950

679

Verkoop van perceel grond aan de H.Kamerlingh Onnesweg en de Goudenregenstraat
sece D nrs. 1786 en 1789 aan A.V. Clijnk,, 1949 1950

680

Verkoop van twee percelen grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 2664 aan
G. Brandjes,, 1950

681

Verkoop van twee percelen grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece D nr. 2664 aan J.
Brandjes,, 1950 1951

682

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg sece G nr. 1920 en 1585 aan
W.G.M. Voorman, doorverkoop aan H.W.Caljouw en bepaling recht van uitweg sece G nr.
2182,, 1953 1954

683

Verkoop van perceel grond aan de H. Kamerlingh Onnesweg tussen de
Godelindebreestraat en de Keizer Oostraat sece G nr. 1637, 1636, 2006 en 2007 aan A.
Witkamp,, 1955 1956

684

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 2914 aan W.J.H.
Ernsng, , 1950 1952

685

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 2815 aan W.J.H.
Ernsng, , 1951

686

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 2677 aan de gebr.
Schaap,, 1952 1953

687

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 2677 aan
W.J.H.Ernsng,, 1952 1953

688

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 2834 aan G. Brandjes,,
1953

689

Verkoop van perceel grond aan de Kamperfoeliestraat sece D nr. 3062 aan G.D.
Geerligs, , 1953
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690

Verkoop van perceel grond aan de Karel Doormanlaan, Tromplaan, Wie de Withlaan,
Randweg en de De Ruyterlaan sece D nrs. 200, 2303, 2312, 2593, 2595 en 2602 aan
Aannemersmij v/h Gebr. Bree,, 1951 1952

691

Verkoop van perceel grond aan de Karel Doormanlaan/Tromplaan sece D nr. 3385 aan
W.G.M. Voorman voor de bouw van 32 woningen,, 1953 1954

692

Verkoop van perceel grond aan de Karel Doormanlaan tussen de Prinses Margrietlaan en
de Jan Boemastraat sece D nr. 3322 aan W.G.M. Voorman,, 1954

693

Verkoop van perceel grond aan de Keizer Oostraat sece G nrs. 200 en 201 aan G.
Schimmel en R.J. Vrakking,, 1932 1943

694

Verkoop van perceeltje grond aan de Koedijklaan sece E nr. 388 (gedeeltelijk) aan de
Provincie Noord-Holland,, 1986 1987

695

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan westelijke hoek Leeuweriklaan sece D nr.
2361, aan S.Karper,, 1957 1960

696

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan hoek Top Naeﬄaan aan de gebr. Clijnk,,
1958 1960

697

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nrs. 3890, 3745, en 1480 aan D.
de Vries Jz,, 1959

698

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nrs. 3888 en 1480 aan Th. van der
Wardt,, 1959 1960

699

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nrs. 3888 en 1480 aan C.W.
Köhler,, 1959 1960

700

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nr. 3948 aan de Schng tot
exploitae van gebouwen voor een wijkgebouw,, 1959 1960

701

Verkoop van bouwterrein aan de Koekoeklaan  Roodborstlaan sece D nr. 4171
(gedeeltelijk) aan L. Bouma, , 1959 1961

702

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nr. 4106 aan L. Jonker,, 1960 1961

703

Verkoop van perceel grond aan de Koekoeklaan sece D nrs. 4180, 3817, 350 en 351 aan
gebr. Clijnk, , 1960 1962

704

Verkoop van percelen grond aan de Koekoeklaan, de Leeuweriklaan en de Merelhof sece
D nrs. 3744 en 4172 aan C.Diters voor de bouw van een bungalowpark,, 1960

705

Verkoop van twee strookjes grond tussen de Koopweg en de Bijlstraat sece D nrs. 1590
en 1589 aan W.F.C. Langendorﬀ en N. Hilhorst,, 1935

706

Verkoop van perceel grond aan de Korte Godelindestraat sece G nr. 1494 aan W.G.M.
Voorman en doorverkoop,, 1932

707

Verkoop van strookje grond aan de Korte Singel aan J.J. Mouissie,, 1923

708

Verkoop van grond nabij de Kwartellaan sece D nr. 4461 aan de Provincie Noord
Holland,, 1961 1964

709

Verkoop van percelen grond aan de Laarderweg sece D nrs. 775 en 549 aan H. Den
Dolder,, 1930 1931
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710

Verkoop van perceel grond aan de Laarderweg sece D nrs. 1654, 2655, 2656, 2210 en
2211 aan de Staat voor woningbouw,, 1950 1952

711

Verkoop van perceel grond aan de Laarderweg hoek Ceintuurbaan sece D 2792 aan het
Rooms-Katholieke kerkbestuur van Sint Vitus voor een kerkgebouw,, 1952

712

Verkoop van grond aan de Laarderweg tussen de Ceintuurbaan en de P.M.R.
Versteeghstraat aan de gebr. Lakenman voor de bouw van eengezinswoningen,, 1954
1955

713

Verkoop van drie percelen grond aan de Laarderweg sece D nrs. 4176, 3574, 4050 en
3576 aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten,, 1959 1963

714

Verkoop van percelen bouwterrein aan de Laarderweg en de Lange Heul sece D nrs.
2979 en 4754 aan gebr. Bree,, 1964

715

Verkoop van strook grond voor Landstraat 26 aan W. Groenwoudt,, 1955

716

Verkoop van perceel grond aan de Landstraat sece B nr. 4916 aan de Nederlandse
Middenstandsbank (NMB),, 1959 1961

717

Verkoop van stroken grond achter Landstraat 128 aan de NMB,, 1967 1971

718

Verkoop van grond aan de Landstraat hoek Oud-Bussumerweg sece B nrs. 1992, 1993,
4410 en 4412 (gedeeltelijk) aan de Algemene Arbeidersvereniging Bussum (A.A.B.),, 1980
1986

719

Verkoop van grond aan de Lange Heul sece D nr. 3724 aan de Provincie Noord Holland,,
1958 1960

720

Verkoop van grond langs het zuidelijk deel aan de Lange Heul sece D nrs. 3576 en
4050 en sece C nr. 989 (alle gedeeltelijk) aan G.W. Pijpers en toestemming voor het
doorverkopen,, 1961 1964

721

Verkoop van perceel grond aan de Lange Heul sece C nr. 1254 en 1257 en sece D nr.
5966 (allen gedeeltelijk) aan de Prot. Chr. Woningbouwvereniging De Eendracht, , 1982
1985

722

Vekoop van perceeltje grond nabij de Larix sece D nr. 5006 aan de Provincie Noord
Holland,, 1967 1969

723

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3735 aan A. Schreuder,,
1958

724

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3730 aan gebr. Schaap,,
1958 1959

725

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3729 aan A.A. Dijkhuis,,
1958

726

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan hoek Mezenlaan aan de gebr. Roeten,,
1958 1959

727

Verkoop van percelen grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3731 en 3733 aan de gebr.
Clijnk,, 1958 1959

728

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3732 aan J.
Bierenbroodspot,, 1959
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729

Verkoop van perceel grond aan de Leeuweriklaan sece D nr. 3734 aan K. van Rossum,,
1959 1960

730

Verkoop van appartementsrechten voor ﬂatwoningen Leeuweriklaan 9, 21, 41, 53 en 59
(Boszicht IV),, 1987 1990

731

Verkoop van percelen grond aan de Lijsterlaan hoek Nachtegaallaan sece D nrs. 3835,
2536 en 2537 aan de gebr. Clijnk,, 1957

732

Verkoop van grond in de Oostereng, tussen de Lijsterlaan, de Zwaluwlaan en de
Mezenlaan sece D nrs. 2537 en 2332 aan G. Brandjes en G.D. Geerligs, , 1957 1959

733

Verkoop van perceel grond aan de Lijsterlaan sece D nr. 4105 aan de N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten,, 1958

734

Verkoop van percelen grond aan de Lijsterlaan en Nachtegaallaan sece D nrs. 4108, 4112
en 4113 aan de gebr. Roeten,, 1959 1961

735

Verkoop van perceel grond aan de Lijsterlaan sece D nr. 4415 aan J.G. Morreau, , 1975

736

Verkoop en verhuur van grond aan de P.J. Lomanlaan aan H. Bosboom,, 1929

737

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg hoek Genaanstraat sece D nr. 2444
aan C.P. Kwaaitaal,, 1940 1941

738

Verkoop van percelen grond aan de H.A. Lorentzweg sece D nrs. 2806 en 2807 aan G.D.
Geerligs,, 1942 1951

739

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg tussen de Ceintuurbaan en de
Genaanstraat sece D nr. 2478 aan de Nederlands Hervormde Gemeente,, 1942 1943

740

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg sece D 2520 aan gebr. Schaap,, 1951
1953

741

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg hoek Genaanstraat sece D nr. 2518
aan G.W. Beukeboom, W.F. Wezel, H. Koert van der Linden en J. van Heiningen,, 1953 1954

742

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg hoek Koekoeklaan sece D nr. 3933
aan De Spaarbank Hilversum,, 1954 1960

743

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg sece D nrs. 3180, 2270, en 3542 aan
de St. Protestants Christelijk Bejaardencentrum voor een verzorgingshuis,, 1956 1958

744

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg sece D nrs. 3828 en 3681 aan J.J.F.
Schenk,, 1958 1959

745

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg sece D nr. 3860 aan J. Jonkmans,,
1959

746

Verkoop van perceel grond aan de H.A. Lorentzweg sece D nr. 3935 aan M. van Hillo,,
1959 1960

747

Verkoop van percelen grond aan de Lothariuslaan sece D nrs. 1801, 1804 en 1800 aan J.
Meester,, 1931 1934

748

Verkoop van percelen grond aan de Lothariuslaan sece D nrs. 1804 en 1799 aan T. van
der Wardt, , 1932 1933

749

Verkoop van perceel grond aan de Lothariuslaan sece D nr. 2056 aan H. Jansen,, 1933
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750

Verkoop van perceel grond aan de Lothariuslaan sece D nr. 1963 aan A. van de Liefvoort,,
1933 1934

751

Verkoop van perceel grond aan de Lothariuslaan hoek Ceintuurbaan sece D nr. 2101 aan
J. Hille,, 1938

752

Verkoop van perceel grond aan de Lothariuslaan sece D nr. 2099 aan H. van Norden,,
1942 1943

753

Verkoop van perceeltje grond aan de Marconiweg sece B nr. 4590 aan de Provincie
Noord Holland,, 1947 1948

754

Verkoop van drie percelen grond aan de Marianne Philipslaan sece D nrs. 2324 en 4576
en 4535 aan A.P. Roof, J.C. Jasper en N. Spronk,, 1961 1966

755

Verkoop van perceel grond aan de Meentweg 70 aan M.G. Kremeijer,, 1987 1988

756

Verkoop van perceeltje grond aan de Meerweg sece E nr. 4017 aan de Provincie Noord
Holland ,, 1977 1980

757

Overdracht van grond aan de Meerweg  Nieuwe 's Gravelandseweg sece E nr. 4064 aan
de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Bussum,, 1977 1985

758

Verkoop van perceel grond aan de Meidoornstraat sece D nr. 2444 aan A.V. Clijnk,, 1941

759

Verkoop van perceel grond aan de Meidoornstraat sece D nr. 2520 aan A. Schreuder, ,
1953

760

Verkoop van perceel grond aan de Meulenwiekenlaan hoek Prinses Beatrixplantsoen
sece G nrs. 105, 106, 1719 en 1423 aan J. Meester,, 1940 1941

761

Verkoop van perceel grond aan de Mezenlaan sece D nr. 3727 aan S. Warmer,, 1957 1959

762

Verkoop van perceel grond aan de Mezenlaan sece D nrs. 5614 en 5734 aan P. Bakhuis,
M. Dragt, H. Nordholt en C. Hoogerheide voor de bouw van een groepsprakjk voor
tandartsen,, 1973 1975

763

Verkoop van perceel grond aan de Mezenlaan, Nachtegaallaan en Lijsterlaan sece D 5961
aan Bouwvereniging Sint Joseph,, 1986 1987

764

Verkoop van perceel grond aan de Mezenlaan hoek Nachtegaallaan sece D nr. 1478 aan
H.C. Waterman,, 1957 1958

765

Verkoop van percelen grond aan de Minister A.S. Talmalaan sece D nrs. 1160, 1436 en
1372 aan de Vereniging "Onze Woning" voor woningbouw,, 1930

766

Verkoop van grond ten zuiden van de Minister A.S. Talmalaan (Dr. J.Th. Visserlaan) voor de
bouw van woningen,, 1937 1940

767

Overschrijving van pand Minister A.S. Talmalaan 2 (voormalige kleuterschool
Kindervreugd) in de openbare registers en verkoop aan de Schng Opleidingen
Gezondheidszorg Gooi-Noord "De Schakel",, 1985 1987

768

Verkoop van een strook grond naast de Minister A.S. Talmalaan nr. 12 aan H.W.Mol,, 1959
1960

769

Verkoop van gebouw Molenlaan 12 (voormalige Centrale Keuken) aan Handelsmij. F.
Levendig,, 1952 1957
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770

Verkoop van perceel grond aan de Nachtegaallaan voor de bouw van een
verzorgingscentrum (de Gooise Warande),, 1955 1957

771

Verkoop van perceel grond aan de Nachtegaallaan sece D 3738 aan C. Diters,, 1959 1960

772

Verkoop van perceel grond aan de Nachtegaallaan sece D 3741 aan gebr. Roeten,, 1959
1960

773

Verkoop van perceel grond aan de Nachtegaallaan, 1959 1960

774

Verkoop van een inpandig terrein bij de Nachtegaallaan sece D 4152 aan NV Gooiland
voor het bouwen van autoboxen,, 1959 1961

775

Verkoop van perceeltje grond bij de Nachtegaallaan sece D nr. 3944 aan de Provincie
Noord Holland,, 1959 1960

776

Verkoop van gronden sece F nrs. 2059 en 2175 aan de Maatschappij tot exploitae
parkeergarages Bussum B.V. voor de parkeergarages Nieuwe Brink en De Olmen,, 1985
1987

777

Verkoop van perceel Nieuwe Brink 20-22 (voorheen Raadhuisstraat 36),, 1984 1988

778

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwe Hilversumseweg, 1944 1957

779

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwe 's-Gravenlandseweg nabij Zandzee sece E nr.
4501 (mede omvaende een gedeelte van sece E nr. 4501) aan het Sint Vituscollege,,
1966 1975

780

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwe 's-Gravenlandseweg sece E (nabij Zandzee) nr.
5016 en sece C nr. 1228 aan het Sint Vituscollege,, 1976 1978

781

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwe Spiegelstraat hoek Beerensteinerlaan aan
P.L.M. van Vliet,, 1972 1975

782

Verkoop van kavel bedrijfsgrond op het bedrijventerrein de Nieuwe Vaart sece B nr. 5371
(gedeeltelijk) aan Hilhorst Afvalstoﬀen,, 1983 1989

783

Verkoop van kavel bedrijfsgrond op het bedrijventerrein De Nieuwe Vaart sece B nr. 5916
(gedeeltelijk) aan P.N. Hoetmer,, 1987 1989

784

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwstraat sece G nr. 2838 aan de Algemene
Arbeidersvereniging Bussum (A.A.B.) voor de bouw van 37 woningen, , 1979 1986

785

Verkoop van perceel grond aan de Nieuwstraat  Veldheimerlaan sece G nrs. 2894, 659
en 660 (alle gedeeltelijk) aan de Algemene Arbeidersvereniging Bussum (A.A.B.) voor de
bouw van 32 woningen,, 1982

786

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 2163 aan gebr. Bree,, 1935

787

Verkoop van twee percelen grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 2524 aan G. van
Bree,, 1949 1951

788

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 3663 aan P.L. Back,, 1957
1958

789

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 3663 aan de ﬁrma
Rolscreen Company, , 1958

790

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece B nr. 3778 aan G.G. Larsen,,
1958 1959
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791

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 3831 aan de Gooise Foto
Centrale,, 1959 1960

792

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 4119 aan J.L. de Thouars,,
1960

793

Verkoop van twee stroken grond aan de Nijverheidswerf sece D nrs. 2903 en 2901 aan
L.J. Bouma,, 1961 1963

794

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 4611 (gedeeltelijk) aan R.
van der Veen en F. van Werven,, 1964

795

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr 4611 (gedeeltelijk) aan E.J.
Schaap en P. van Es voor het schten van een metaalwarenbedrijf,, 1964 1965

796

Verkoop van perceeltje grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 3661 aan gebr. Bree,,
1965

797

Verkoop en overdracht in eigendom van een strook grond aan de Nijverheidswerf sece D
nr. 3947 aan G.G. Larsen,, 1982

798

Verkoop van perceel grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 6075 aan M.T. Brama,,
1986 1987

799

Verkoop van drie perceeltjes grond aan de Olmenlaan sece F nr. 2059 aan Ahold N.V.,,
1984 1986

800-802

Verkoop van grond in de Ooster-Eng aan de Boomkleverlaan, de Betje Wolﬄaan,
de Lijsterlaan en de Eksterlaan aan NV Vlaanderen voor de bouw van 142
eengezinswoningen en 8 bungalows,, 1959 1965

803-804

800

Voorbereiding en planontwikkeling,, 1959 1961

801

Financiële afwikkeling,, 1963 1965

802

Transportakten en overeenkomst met N.V. Vlaanderen's
Bouwbedrijf,, 1959 1962

Verkoop van grond in de Oostereng sece D aan Chr. Diters voor woningbouw,, 1961 1966
803

Besluitvorming en correspondene,, 1961 1966

804

Tekeningen,, 1960 1967

805

Verkoop en wijziging van de verkoop van grond in de Oostereng sece D nrs. 25a, 32
en 33 aan J. Matser B.V. voor woningbouw en goedkeuring van de verkoop van een
aantal percelen grond aan de Anne Franklaan door J. Matser B.V. aan het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten,, 1967-1973

806

Verkoop van perceel grond aan het Oosterpad sece A nr. 8187 aan Bouwvereniging "De
Eendracht",, 1919 1921

807

Verkoop van perceel grond aan de Oud-Bussummerweg sece B nr. 1743 aan L. Kamer en
T.A.A. Welvaart,, 1923

808

Verkoop van perceel grond aan de Oud-Bussummerweg sece B nrs. 1743 en 311 aan G.
Schimmel en R.J. Vrakking,, 1923

809

Verkoop van perceel grond aan de Oud-Bussummerweg sece B nr. 1743 aan J.W.
Klaerenbeek,, 1923
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810

Verkoop van perceel grond nabij de brug in de Oud-Bussummerweg sece B nr. 2682 aan
W.M. Eskens en J. van der Meer,, 1924

811

Verkoop van perceel grond tussen de Oud-Bussummerweg en de Huizerweg sece B nr.
4099 aan Th. van Hoogen en H. van der Meulen,, 1933

812

Verkoop van perceel grond aan de Oud-Bussummerweg sece B 2029 bij de Brediusweg
aan J. Heijdanus, , 1923 1924

813

Verkoop van perceel grond aan de Oud-Bussummerweg aan de Algemene
Arbeidersbouwvereniging,, 1989 1990

814

Verkoop van perceel grond aan de Papaverstraat hoek Bremstraat sece D nrs. 276 en
1889 aan A.V. Clijnk, , 1933

815

Verkoop van perceel grond aan de Papaverstraat hoek H. Kamerlingh Onnesweg sece D
nrs. 276 en 1889,, 1933

816

Verkoop van twee percelen grond aan de Papaverstraat sece D nrs. 1889, 275 en 276 en
aan de Bremstraat sece D nrs. 1732 en 1889 aan J. Meester voor woningbouw,, 1933

817

Verkoop van perceel grond aan de Papaverstraat sece D nr. 2520 aan J. van
Nieuwenhuizen, , 1950

818

Verkoop van perceel grond aan de Papaverstraat sece D nr. 2520 aan E. Weijtjens,, 1950
1951

819

Verkoop van perceel grond aan de Papaverstraat sece D nr. 2520 aan gebr. Clijnk,, 1950
1951

820

Verkoop van perceel grond aan de Parklaan sece E nr. 5236 (gedeeltelijk) aan P.
Reeskamp,, 1986 1988

821

Verkoop van perceel grond aan de Parklaan tussen nr. 14 en 16 aan E. Bolk,, 1987 1988

822

Verkoop van perceel grond aan de Parklaan tussen nr. 14 en 16 aan de Provincie NoordHolland,, 1987 1988

823

Verkoop van perceeltje grond aan de Parmenerstraat sece D nr. 5504 aan de Provincie
Noord Holland,, 1971

824

Verkoop van grond ten zuiden van de Plaggenweg sece E nr. 3654 en verhuur en
ingebruikgeving aan ﬁrma Chr. Diters en Zoon,, 1950 1971

825

Verkoop van bouwterrein nabij de Plaggenweg sece E nrs. 3853 en 4501 aan de St.
Nederlandse Centrale voor Huisvesng van Bejaarden,, 1969 1974

826

Verkoop aan N.C. Nap onder voorwaarde strekkende tot herbouw en/of restaurae met
behoud van speciﬁeke sjlkenmerken van de boerderij Plaggenweg 5, , 1979 1982

827

Verkoop van perceel grond aan de Plaggenweg tussen de nrs. 5 en 13 sece E nr. 4234
(gedeeltelijk) aan J. Gipon jr.,, 1980 1983

828

Verkoop van perceel grond aan de westzijde van het perceel Plaggenweg 19 sece E nrs.
4506 en 5015 (beide gedeeltelijk) aan G.J. van Loo,, 1987 1988

829

Verkoop van perceel grond aan de oostzijde van het perceel Plaggenweg 5 sece E nr.
4235 (gedeeltelijk) en nr. 5403 (gedeeltelijk) aan N.C. Nap,, 1987 1988
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830

Verkoop van perceel grond aan de Potgieterlaan hoek Jacobus Bellamylaan sece B nr.
2833 aan de ﬁrma Bouwman en Zoon,, 1924 1925

831

Verkoop van perceel grond aan het Prinses Beatrixplantsoen sece G nrs. 2049 en 2050
aan het Apostolisch Genootschap voor het schten van een kerkgebouw,, 1952

832

Verkoop van perceeltje grond aan het Prinses Beatrixplantsoen sece G nr. 2556 aan de
Provincie Noord Holland ,, 1970 1972

833

Verkoop van perceel grond aan het Prinses Beatrixplantsoen sece G nrs. 2685, 1569 en
2686 (gedeeltelijk) aan de Algemene Arbeidersbouwvereniging Bussum (A.B.B) voor de
bouw van 14 woningen,, 1982 1986

834

Verkoop van perceel grond aan het Prinses Margrietplantsoen en vier percelen grond
aan de Randweg sece D nrs. 2601, 2605, 2606, 2312, 2311, 2787 en 178 aan N.V.
aannemersmij v/h gebr. Bree voor woningbouw,, 1952

835

Verkoop van twee percelen grond aan het Prinses Margrietplantsoen sece D nrs. 2893,
2601, 2309 en 2941 en aan de Randweg sece D nr.2311, aan N.V. aannemersmij v/h gebr.
Bree voor de bouw van middenstandswoningen,, 1953

836

Verkoop van perceel grond aan het Prinses Margrietplantsoen sece D nr. 3321 aan de
Provincie Noord Holland,, 1953 1954

837

Verkoop van twee percelen grond aan het Prinses Margrietplantsoen tussen de T.B.
Huurmanlaan en de Laarderweg sece D nrs. 2938 en 3116 aan N.V. aannemersmij v/h
gebr. Bree voor de bouw van middenstandswoningen,, 1953 1954

838

Verkoop van percelen grond aan de Raadhuisstraat hoek Thierenstraat sece B nrs. 3933,
3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3947, 5472 en de gehele percelen sece B nrs.
3944, 3945 en 3946 aan Beurspassage voor een C&A-vesging,, 1983 1984

839

Verkoop van perceel grond aan de Randweg hoek Laarderweg sece D nr. 2204 aan A.
Witkamp,, 1953

840

Verkoop van strookjes grond bij Randweg 97 t/m 107,, 1968 1972

841

Verkoop van perceel grond aan de Rhijnvis Feithlaan sece B nr. 2844 aan de ﬁrma N.R.
Buwalda en Co.,, 1924 1925

842

Verkoop van perceel grond aan de Rhijnvis Feithlaan sece B nr. 2851 aan D. van Driest,,
1925

843

Verkoop van perceel grond aan de Rhijnvis Feithlaan sece B nr. 3097 (gedeeltelijk) aan de
ﬁrma Visser en Buwalda,, 1926 1927

844

Verkoop van perceel grond aan de Rhijnvis Feithlaan sece B nr. 3258 aan de ﬁrma D.
Bouwman en Zn.,, 1927

845

Verkoop van perceel grond aan de Rhijnvis Feithlaan sece B nr. 3096 aan N.R.J. Buwalda,,
1934

846

Verkoop van perceel grond aan de Ruysstraat sece D nr. 3322 aan vier polieagenten,,
1955

847

Verkoop van perceel grond aan de Ruysstraat sece D nr. 3588 aan vier personen voor vier
woningen, , 1959
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848

Verkoop van perceel grond (aan de Oud-Bussummerweg?) sece B nr. 2401 aan H. Evers,,
1921 1923

849

Verkoop van percelen grond aan de Huizerweg sece B nrs. 3216, 2502 en 2504
(gedeeltelijk) aan Visser en Buwalda, aan de Burgemeester s' Jacoblaan sece B nr. 3701
(gedeeltelijk), 3696 en 3700 aan D. Driest en aan de Jacob Obrechtlaan sece B nrs. 4220,
3688 en 4323 (beide gedeeltelijk) aan W.G.M. Voorman,, 1927 1937

850

Verkoop van perceel grond aan de Gooiberg sece E nr. 1029 aan H. van Ernst,, 1920 1921

851

Verkoop van percelen grond achter de woningen Godelindestraat 58, 60 en 62 aan J.A.A.
Daniëls en Th. F. A. Roskam,, 1929 1930

852

Verkoop van perceel grond in de zuidwester Eng sece D nr. 4568 aan de N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten voor de bouw van 39 eengezinswoningen,, 1960 1963

853

Verkoop van perceel grond begrensd door de Simon Stevinweg, de Marconiweg en de
Driestweg sece B nr. 4349 aan W.G.M. Voorman voor woningen en industrie,, 1936 1938

854

Verkoop van perceel grond aan de Simon Stevinweg en de Marconiweg sece B nr. 4647
aan H. Lambo voor een laboratorium,, 1939 1941

855

Verkoop van een binnenterrein bij de Sint Janslaan sece D nr. 791,, 1921

856

Verkoop van perceel grond aan de Sint Janslaan sece D nrs. 1615, 780, 775, 776, 549,
102, 101, 778 en 779 aan J.H. Mouissie,, 1931

857

Rechtsvordering ingesteld door J.G.H. Verbeek naar aanleiding van de verkoop van grond
aan de vereniging Onze Woning, waarbij een gedeelte van de Sint Janslaan onrechtmag
is overgedragen,, 1933 1935

858

Verkoop van perceel grond aan de Sint Janslaan sece D nrs. 2316, 2253 en 2340 aan E.
Weitjes voor de bouw van 11 woningen,, 1941 1942

859

Verkoop van perceel grond aan de Sint Janslaan sece D nrs. 2492, 2493 en 3182 aan A.
Witkamp voor de bouw van 14 garages (in eerste instane 12),, 1956 1957

860

Verkoop van perceel grond aan de Sint Janslaan  Huizerweg 28 aan de Provincie Noord
Holland,, 1974 1977

861

Verkoop van perceel grond aan de Slochterenlaan omsloten door Slochterenlaan,
Zwarteweg en Parallelweg sece F 1646 aan N.V. aannemersmij v/h gebr. Bree voor
woningbouw,, 1968 1970

862

Overdracht in eigendom van grond met de daarop aanwezige stortkoker aan de
Protestants Christelijke Woningbouwvereniging De Eendracht, gelegen naast het
ﬂatgebouw De Sparren 133-179,, 1973 1975

863

Verkoop van perceel grond aan de Spijkerstraat sece D 1908 aan NV Bouw- en
exploitaemij Bussum voor 16 arbeiderswoningen en de doorverkoop aan P.H. Sollman,,
1932

864

Verkoop van perceeltje grond aan de Spijkerstraat sece D nr. 2189 aan de Provincie
Noord Holland,, 1947 1951

865

Verkoop van perceeltje grond aan de Spijkerstraat sece D nr. 4608 aan de Provincie
Noord Holland,, 1971 1973
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866

Verkoop van perceel grond aan het Staonsplein, de Albrechtlaan en de Staonsweg aan
J.H. Felix,, 1930 1932

867

Verkoop van perceeltje grond nabij de Struikheiweg/Gooiberg in de omgeving van het
Sporondsenbad sece E nr. 4888 aan de provincie Noord-Holland,, 1973 1974

868

Verkoop van perceel grond aan de Sweelincklaan sece B nr. 3403 aan Brikkenaar van
Dijk-Asser,, 1928

869

Verkoop van perceel grond aan de Sweelincklaan sece B nr. 3403 aan J.P. Pool, , 1928

870

Verkoop van perceel grond aan de Sweelincklaan sece B nr. 4122 aan J.L. Choﬀat,, 1933

871

Verkoop van perceel grond aan de Sweelincklaan sece B nr. 4236 aan T. van der Wardt,,
1935

872

Verkoop van perceel grond aan de Sweelincklaan sece B nr. 4326 aan A. Huidekoper,,
1938 1939

873

Verkoop van perceel Thierensstraat 7 aan Van Niehe en de hierover gevoerde rechtszaak,,
1984 1985

874

Verkoop van percelen grond aan de Top Naeﬄaan sece D nrs. 3950, 3619, 3817, 2322 en
2321 en de Augusta de Withlaan aan het Algemeen Mijnwerkersfonds voor de bouw van
respecevelijk 42 en 14 woningen,, 1958 1973

875

Verkoop van perceeltje grond aan de Top Naeﬄaan sece D nr. 3619 aan de Provincie
Noord Holland,, 1958 1960

876

Verkoop van perceel grond aan de Vaartweg en de Hoolaan sece B nrs. 2696 en 2978
aan De Gooische IJsfabriek en de uitgie in erfpacht ervan,, 1923 1935

877

Verkoop van perceel grond aan de Vaartweg sece B nr. 2986 aan de NV Eerste Gooische
Kalkzandsteenfabriek,, 1932 1955

878

Verkoop van perceel grond aan de Vaartweg sece B nr. 4567 aan H. Hussum,, 1941 1944

879

Verkoop van perceeltje grond aan de Vaartweg sece B nr. 5371 aan de Provincie Noord
Holland ,, 1988 1989

880

Verkoop strook grond aan de Veldweg sece E nr. 2850 aan de Vrije Evangelische
gemeente,, 1930

881

Verkoop van strookje grond aan de Veldweg achter Nassaulaan 1 en 1a sece E nr. 3365
aan Jamin,, 1977

882

Verkoop van strook grond langs Veldweg 18 - 20 aan Technipower BV,, 1988 1990

883

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan sece D 3310 aan Visser en
Buwalda,, 1927 1928

884

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan hoek Sweelincklaan sece B nrs.
3110, 395 en 396 aan J.C.Vrakking,, 1927 1928

885

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan sece B nr. 3377 aan T.Y. Boltjes,,
1928

886

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan hoek Jacob Obrechtlaan sece B nr.
3471 aan J.E. Stumpﬀ,, 1930
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887

Verkoop van twee percelen grond aan de J.J.H. Verhulstlaan sece B nrs. 4171 en 4172
aan T.F. van Zanten,, 1933

888

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan hoek Sweelincklaan sece B nr. 4191
aan H. Sandvoort,, 1934

889

Verkoop van perceel grond aan de J.J.H. Verhulstlaan sece B nr. 4239 aan G. Westerik,,
1935

890

Verkoop van perceel grond aan de Vlietlaan sece F nr. 1845 aan N.V. Mavo,, 1957 1958

891

Verkoop van perceel grond aan de Vlietlaan hoek Nieuwe Englaan sece F nr. 1793 aan de
Provincie Noord-Holland,, 1971 1973

892

Verkoop van perceel grond aan de Vogelkersstraat sece D nr. 2078 (gedeeltelijk) aan
W.J.H. Ernsng voor zes woningen, , 1950 1951

893

Verkoop van perceel grond aan de Vogelkersstraat sece D nr. 2078 (gedeeltelijk) aan W.J.
van Eik voor drie woningen,, 1950 1951

894

Verkoop van perceel grond aan de Vogelkersstraat sece D nr. 2745 (gedeeltelijk) aan P.
van Driest voor drie woningen,, 1950 1951

895

Verkoop van perceel grond aan de Vogelkersstraat sece D nrs. 1792 en 2078 aan W.J.H.
Ernsng,, 1950 1951

896

Verkoop van percelen grond aan de Vogelkersstraat sece D nr. 2737 aan Th.M. Siewe en
A. Schreuder voor twee keer zes woningen,, 1951

897

Verkoop van terreinen aan en nabij de Vondellaan en de Constanjn Huygenslaan aan
Bouwvereniging Eigen Haard voor de bouw van 46 middenstandswoningen,, 1919 1924

898

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan sece B nrs. 1964, 1966 en 1967
(gedeeltelijk) aan de Vereniging Gooische Hoogere Burgerschool met vijarigen cursus,,
1920 1921

899

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan sece B nrs. 1743, 2471 en 2474 (alle
gedeeltelijk) aan G. van den Broek,, 1923

900

Verkoop van strook grond aan de Vondellaan sece B nr. 1743 (gedeeltelijk) aan G.
Leenhard,, 1923

901

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan sece B nr. 2651 aan P. Koers,, 1923 1924

902

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan sece B nr. 2651 aan J.C. Vrakking,, 1923

903

Verkoop van percelen grond aan de Vondellaan sece B nrs. 2651 en 2670 aan W. Krijnen,,
1923

904

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan sece B nr. 2665 (gedeeltelijk) aan D. van
Driest,, 1924

905

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan hoek Vossiuslaan sece B nr. 2735 aan de
Firma D. Bouwman en Zn.,, 1924 1925

906

Verkoop van perceel grond aan de Vondellaan hoek Constanjn Huijgenslaan sece B nr.
2763 (gedeeltelijk) aan de woningbouwvereniging St. Joseph,, 1982 1983

907

Verkoop van perceel grond ten noorden van de Voormeulenweg sece D nrs. 89 en 1222
(gedeeltelijk) aan G.J. Slot,, 1924 1925
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908

Verkoop van perceel grond aan de Voormeulenweg sece D nr. 1380 (gedeeltelijk) aan D.
van Driest voor J.H. Sprengers,, 1926

909

Verkoop van perceel grond aan de Voormeulenweg sece D nr. 1379 aan D. van Driest,,
1927

910

Verkoop van perceel grond aan de Vosmaerlaan sece B nr. 3110 (gedeeltelijk) aan J.D.R.
Nienaber,, 1927

911

Verkoop van perceel grond aan de Vosmaerlaan sece B nr. 3110 aan J. van de Uithoorn
en H. van der Meulen,, 1927

912

Verkoop van perceel grond aan de Vosmaerlaan sece B nr. 3110 aan Visser en Buwalda,,
1927 1928

913

Verkoop van percelen grond aan de Vosmaerlaan sece B nr. 3110 aan L. Ruiter,, 1927
1928

914

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nr. 2665 aan J.C. Vrakking,, 1924

915

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nr. 2733 aan A. Fennis,, 1924

916

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nr. 2733 aan J. Kooy,, 1924 1925

917

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nrs. 1951, 1667, 3759 en 1695 aan
de Bouw en Handelsmij. Polonius,, 1934 1935

918

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nr. 4267 aan de Gereformeerde
Gemeente,, 1973 1974

919

Verkoop van perceel grond aan de Vossiuslaan sece B nr. 4663 aan Bouwvereniging St.
Joseph voor de bouw van 14 woningen,, 1988

920

Verkoop van perceel grond aan de Waltherlaan hoek Radboudlaan sece G 1355 aan P.F.
Bruinsma,, 1936 1937

921

Verkoop van perceeltje grond aan de Waltherlaan sece G nr. 1790 aan de Provincie
Noord Holland ,, 1947 1949

922

Verkoop van perceel grond nabij de Waltherlaan sece E nr. 2116 aan J. Meester voor
garageboxen,, 1963 1966

923

Verkoop van perceel grond aan het Wilhelminaplantsoen sece E nr. 1453 aan de
Gereformeerde Kerk,, 1920

924

Verkoop van perceel grond aan het Wilhelminaplantsoen sece E nr. 1454 aan F.M.C.
Oorsprong,, 1923

925

Verkoop van strookje grond aan het Wilhelminaplantsoen 18 aan de Schng Openbare
Bibliotheek Naarden-Bussum,, 1988 1989

926

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan aan C. van der Pol, , 1921 1925

927

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nr. 2452 aan H.H.
Boerman,, 1923 1924

928

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan hoek Bellamylaan sece B nr.
2452 aan J.D.R. Nienaber,, 1924

929

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nr. 2452 aan J.H.
Mouissie,, 1924
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930

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nr. 2452 aan J.C.G.J.
Brandhof en J.H. van Vloodorp,, 1924 1925

931

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan hoek Burgemeester s'Jacoblaan
sece B nr. 2699 aan G. van Garderen,, 1924 1925

932

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan hoek Burgemeester s'Jacoblaan
sece B nr. 2855 aan de Firma D. Bouwman,, 1925 1926

933

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nrs. 2820 en 2821 aan
N.A. van der Kreek,, 1926

934

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nrs. 2816 en 2815 aan
T.F. van Zanten,, 1926

935

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nrs. 2818, 2819 en 2820
aan de Firma D. Bouwman,, 1926 1927

936

Verkoop van perceel grond aan de Willem Bilderdijklaan sece B nrs. 2814 en 2815 aan
N.V. Johanna Margaretha,, 1926 1927

937

Verkoop en ruil van percelen grond nabij het plantsoen aan de Willem Bilderdijklaan
sece B nrs. 2822 en 2821 aan G. Brandjes,, 1926 1928

938

Verkoop van twee terreinen aan de Willem Kalﬄaan sece B nrs. 3216, 3403 en 200 aan
J.C. Sloothaak,, 1928 1929

939

Verkoop van perceel en een strook grond sece B nr. 3403 aan de Willem Kalﬄaan aan T.F.
van Zanten,, 1929

940

Verkoop van perceeltje grond aan de Zanderijweg sece C nr. 1212 en Verkoop van
perceel grond, waarop aanwezig een transformatorstaon, aan de Kerkstraat sece G nrs.
2053 en 2054 aan de Provincie Noord-Holland,, 1972 1975

941

Verkoop van perceel grond in de Zandzee sece E nr. 4232 aan de Schng R.K. Lycea voor
het Gooi ten behoeve van de aanleg van een sportveld,, 1957

942

Verkoop van een inpandig perceel grond aan de Zwaluwlaan sece D nr. 3942 aan NV
Gooiland voor garageboxen,, 1959

943

Verkoop van grond aan de Zwarteweg tussen de P.J. Lohmanlaan en de Slochterenlaan aan
de Schng Bejaardenhuisvesng Nederland voor de bouw van 16 bejaardenwoningen,,
1973 1978

944

Verkoop van perceel Zwarteweg 7 aan G.J.P. Christenhuis,, 1961

945

Verkoop van perceel grond Zwarteweg 35a aan P.J. Steenhouwer en Floralaan 3 aan A.
van Leeuwen, alsmede onrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de
Floralaan gelegen tussen de percelen Floralaan 3 en Zwarteweg 35,, 1976 1982

8369

Originele Akte tot levering van een perceel grond aan de Olmenlaan sece F nummer
2230, 1987
1
Aan- en verkoop van ﬂatwoning De Berken 43,, 1979 1980
Aan- en verkoop van gronden aan de Brinklaan hoek Nieuwe Brink van en aan Bredero
Vastgoed,, 1983 1984
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Aan- en verkoop van percelen aan de Brinklaan 54 en 54a en de Nassaulaan van en aan de
Schng Algemeen Pensioenfonds Provisum II,, 1975 1981
Aankoop, gebruik als ambtswoning en verkoop van het perceel Burgemeester s'Jacoblaan
48,, 1966 1987
Aan- en verkoop van het perceel Cereslaan 79,, 1982 1985
Overname en overdracht om niet van een perceel grond naast de panden Eendrachtpark
78 en 80 en achter de panden Minister A.S. Talmalaan 19 t/m 25 van en aan
Woningbouwvereniging De Eendracht,, 1981 1985
Overname om niet van grondstroken langs de Huizerweg, Burgemeester s'Jacoblaan en
Amersfoortsestraatweg en overdracht om niet van grond aan de Amersfoortsestraatweg
van en aan de Staat der Nederlanden,, 1976 1979
Aankoop en verkoop van een gedeelte van het perceel Iepenlaan 24,, 1967 1974
Aankoop en overdracht om niet van perceel Kapelstraat 30,, 1972 1975
Ruiling en verkoop van gronden met en aan W.G.M. Voorman aan de Laarderweg,, 1954
1955
Aan- en verkoop van percelen grond aan de Lammert Majoorlaan sece B nrs. 1483, 1484,
1482 en 691 van en aan B. Kortbeek,, 1928 1929
Aan- en verkoop van het perceel Meulenwiekelaan 10,, 1965-1966
Aankoop, verkoop en sloop van het perceel Nieuwe Spiegelstraat 18,, 1971 1973
Voorbereiding van de realiseringsovereenkomst,, 1976 1981
Voorbereiding van de realiseringsovereenkomst,, 1982
Verlening voorkeursrecht tot koop en aangaan realiseringsovereenkomst,, 1983 1984
Aan- en verkoop percelen grond voor de vesging van een A.H.-Extra door Ahold N.V.,,
1983 1984
Aankoop ondergrond uitbouw Hema en een terreintje aan de Vlietlaan  hoek Olmenlaan
en toestemmingen voor overdracht van appartementsrechten en percelen,, 1983 1987
Aankoop van percelen sece D nrs. 2343 en 2344, sece C nr. 989 van en verkoop van
perceel sece C nr. 4737 in de ooster-Eng aan de Schng Gooisch Natuurreservaat en
correspondene inzake de verhuur en ingebruikgeving aan het ministerie van Defensie,,
1954 1965
Aan- en verkoop van het perceel Parallelweg 11,, 1963-1964
Aan- en verkoop van het perceel Plaggenweg 19,, 1964
Overname van het mede-eigendom van S. Finsey en verkoop van een perceel aan H. de
Bruijn aan de Roemer Visscherlaan,, 1923 1924
Ruiling en aan- en verkopen van percelen grond aan en nabij de Roodborstlaan en de
Koekoeklaan met K.L. Jacobs, , 1961 1966
Verkoop en terugkoop van voormalige woningwetwoning Ruysstraat 11,, 1965
Aan- en verkoop van gronden aan en nabij de Simon Stevinweg van en aan A. Cuperus en
E.G. van der Smit,, 1938 1939
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Aankoop van percelen grond in het verlengde van de Sint Janslaan sece D nrs. 90,
91, 92 en 93 en verkoop daarvan aan Bouwvereniging de Eendracht voor de bouw van
arbeiderswoningen, , 1921 1922
Aan- en verkoop en onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het voormalig
Broederhuis aan de Sint Vitusstraat 4a,, 1980 1988
Aankoop van voormalige AMRO-bank Stargardlaan 2 en Schwerinlaan 2 en doorverkoop
aan Bouwvereniging St. Joseph,, 1980 1982
Aankoop en besluitvorming omtrent de mogelijke verkoop van het perceel Thierensstraat
7,, 1974 1983
Aan- en verkoop van gronden van en aan Mauritz Beheer B.V.  A. Mauritz & Zonen B.V.
ten behoeve van de ontsluing van bedrijventerrein Vaartweg,, 1986 1988
Aan- en verkoop van het perceel Veldheimerlaan 39,, 1981 1989
Verkoop en terugkoop van de woningwetwoning P.M.R. Versteeghstraat 48 van en aan G.
Vreeswijk,, 1965 1984
1.04.02.01.03 Ruiling
946

Ruiling van gronden om niet met de Schng Bedrijfspensioenfonds voor de
Bouwnijverheid aan de Aaltje Noorderwierlaan,, 1973 1975

947

Ruiling van gronden met B.V. Strukton Bouw aan het Achterom,, 1987

948

Ruiling van gronden met de Staat der Nederlanden in verband met het verleggen en
verbreden van de Amersfoortsestraatweg,, 1918 1923

949

Ruiling van gronden met Z.J. Wenteler en overname van  uitgie in erfpacht van gronden
aan de N.V. Algemene Bouwmaatschappij Alboma aan de K.P.C. de Bazelstraat,, 1928 1929

950

Ruiling van gronden om niet met de Nederlandse Televisie Schng nabij de
Beerensteinerlaan 24,, 1968 1969

951

Ruiling van gronden met het bestuur van het Sint Gerardus Majella Ziekenhuis nabij de
Beerensteinerlaan 33,, 1961 1970

952

Ruiling van gronden met de Belegging- en Trustee Maatschappij Gooiland N.V. aan de
Betje Wolﬄaan en achter de Cornelia de Langelaan, , 1961 1962

953

Ruiling van gronden met C.A. Dieben aan de Brediusweg en de Lammert Majoorlaan,,
1919 1927

954

Ruiling van gronden met W.J.J. Schuurmans aan de Brinklaan,, 1924

955

Ruiling van gronden met de erven Bouvy-Thijssen nabij de Brinklaan,, 1950 1951

956

Ruiling van het perceel Brinklaan 46a en gronden aan de Nijverheidswerf met J.C. Klingen
ten behoeve van de verplaatsing van het verfspuiterijbedrijf,, 1974 1976

957

Ruiling van gronden met de Nederlandse Spoorwegen voor de aanleg van de parkeerhalte
Bussum-Zuid sece C nrs 1227 en 1142,, 1966 1971

958

Ruiling van gronden met de Nederlands Hervormde Gemeente aan de Ceintuurbaan en
H.A. Lorentzweg,, 1952-1953
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959

Ruiling van gronden met de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk aan de Ceintuurbaan hoek
Dr. Abraham Kuyperlaan,, 1964 1965

960

Ruiling van gronden met J.G. Bruinsma-Heen aan de Eslaan deel uitmakende van perceel
Vlietlaan 48,, 1974 1976

961

Ruiling van de percelen Eslaan 11 en Thierensstraat 3 met J.C. Verhoeven,, 1969 1971

962

Ruiling van gronden met R. Mark en P. Mark aan de Floralaan en de Zwarteweg,, 1961
1964

963

Ruiling van gronden met E.R.J. Hije nabij de de Floralaan 10 en Fortlaan 9-9a,, 1973 1976

964

Ruiling van gronden met J. Boesveld nabij de Graaf Wichmanlaan 48,, 1979 1981

965

Ruiling van gronden met H.D van Meurs aan de Huizerweg, Meulenwiekelaan 1, 3,
5, 7 en 7a en het Prinses Beatrixplantsoen ten behoeve van de verplaatsing van zijn
garagebedrijf,, 1963 1970

966

Ruiling van gronden met de Vereniging Het Christelijk Instuut Brandsma aan en nabij de
Huizerweg,, 1973 1974

967

Ruiling van gronden met H.F. Steﬀens bij de Jan Toebacklaan,, 1935

968

Ruiling van gronden met het Roomsch-Katholieke kerkbestuur Sint Vitus (Roomsch
Katholieke Parochie van het Heilig Hart van Jezus) aan de Kamerlingh Onnesweg,, 1926
1932

969

Ruiling van gronden met W.C. van Breemen bij de Kerkstraat hoek Kapelstraat,, 1933 1937

970

Ruiling van gronden met J.A.J. Jansen nabij de Korte Singel,, 1922 1923

971

Ruiling van gronden met H.A. Bosboom-Kisjes aan de Laan van Suchtelen van den Haare
12 en de P.J. Lomanlaan,, 1959 1961

972

Ruiling van gronden met J.G.H. Verbeek aan de Laarderweg,, 1950 1952

973

Ruiling en verkoop van gronden met en aan W.G.M. Voorman aan de Laarderweg,, 1954
1955

974

Ruiling van gronden met de Belegging- en Trustee Maatschappij Gooiland N.V. achter het
winkelﬂatgebouw aan de Laarderweg tussen de Akkerlaan en Beeklaan,, 1960 1961

975

Ruiling van gronden met Aannemingsbedrijf H. Mokveld aan de Laarderweg, de Dennen,
de Berken en de Peppels,, 1972

976

Ruiling van gronden met J.C. Brian aan de Landstraat en nabij de Brediusweg 2,, 1920
1921

977

Ruiling van gronden om niet met J.A. van Hoek aan de Landstraat (nabij nr. 8),, 1984 1985

978

Ruiling van gronden met opstal aan de Nassaustraat 24 tegen gronden achter Brinklaan 97
en 99 met J. Matser,, 1967 1969

979

Ruiling van de percelen Nassaustraat 44, Veerstraat 10 en Brinklaan 48d met W. BlokkerWieveen,, 1973 1976

980

Ruiling van gronden met N.V. Bensdorp aan de Nieuwe Hilversumseweg en de Marianne
Philipsstraat,, 1960 1967
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981

Ruiling van gronden met W.A.Günzel aan de Nieuwe Hilversumseweg hoek
Beerensteinerlaan,, 1968 1969

982

Ruiling van gronden met F.L. van Duikeren nabij de Nieuwe Hilversumseweg 26,, 1970
1974

983

Ruiling van gronden met N.V. Bensdorp nabij de Nieuwe Spiegelstraat en de Herenstraat,,
1949 1950

984

Ruiling van gronden met A.J. Klinkert aan de Nieuwstraat,, 1974 1976

985

Ruiling van gronden met Bouw- en Aannemingsbedrijf A.Witkamp in de ooster-Eng ten
behoeve van woningbouw,, 1955 1969

986

Ruiling van gronden met J.J Jurrissen-Rietveld aan de Oud-Bussummerweg ten behoeve
van de bouw van een verenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische Zending
gemeente,, 1929 1930

987

Ruiling van gronden met de Schng St. Gerardus Majella Ziekenhuis aan de Plaggenweg,,
1965 1971

988

Ruiling van gronden met J.L.M. Bos nabij Parallelweg 9,, 1964 1965

989

Ruiling van gronden met F.L. van Duikeren aan de Prinsenstraat,, 1985

990

Ruiling van gronden met T.J.W. Zweers, F. de Bruin en J. Brouwer nabij de percelen
Prinsenstraat 5, 11, 17, 19 en 21,, 1982 1987

991

Ruiling van gronden met T.J.W. Zweers aan de Prinsenstraat (nabij nr. 11),, 1977 1978

992

Ruiling van gronden met W. Krijnen en H.G. van der Voort aan de Roemer Visscherlaan,,
1920 1922

993

Ruiling van gronden met J.H. Sprengers en G.H. van der Voort aan de Sint Janslaan en de
Bijlstraat 88 en 90,, 1922 1923

994

Ruiling van gronden met C.J. Huisman voor de bouw van een hoogspanning-schakelstaon
in de Spiegelstraat voor het electriciteitsbedrijf,, 1920 1921

995

Ruiling van gronden met J. Foppes ten zuiden van de Spijkerstraat,, 1933 1934

996

Ruiling van gronden met de N.V. Maatschappij tot exploitae van onroerende goederen
Groningen ten zuiden van de Spijkerstraat,, 1942

997

Ruiling van gronden met de N.V. Maatschappij tot exploitae van onroerende goederen
Groningen ten zuiden van de Spijkerstraat,, 1950 1952

998

Ruiling van gronden met de handelmaatschappij Transmark aan de Vaartweg hoek
Hoolaan,, 1961

999

Ruiling van de percelen Veldweg 6 en 8 met gronden aan de Nijverheidswerf met H.W. van
der Meer,, 1971 1972

1000

Ruiling van de percelen Verbindingsstraat 40-42 en een perceel in de Raadhuisstraat met
A. van Doesburg,, 1965 1966

1001

Ruiling van gronden met J.W. Thuring aan de Verlengde Oud-Bussummerweg hoek OudBussummerweg en de Lammert Majoorlaan,, 1921 1922

1002

Ruiling van gronden met G. Leenhard nabij de Vondellaan,, 1921 1922
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1003

Ruiling van gronden met Woningbouwvereniging De Eendracht aan de Voormeulenweg
hoek Achtermeulenlaan,, 1959 1966
Ontrekking aan de openbare dienst, overname om niet en ruiling van gronden nabij de 2e
Achtermeulenlaan met G.J. Slot,, 1923 1924
Verkoop en ruil van percelen grond in de Eng aan en met J.G. Griﬃoen, , 1924 1936
Ruiling en aan- en verkopen van percelen grond aan en nabij de Roodborstlaan en de
Koekoeklaan met K.L. Jacobs, , 1961 1966
Verkoop en ruil van percelen grond nabij het plantsoen aan de Willem Bilderdijklaan
sece B nrs. 2822 en 2821 aan G. Brandjes,, 1926 1928

1.04.02.01.04 Schenking
1004-1005

Schenkingen van en aan de gemeente,, 1919 1989
1004

1919 1946

1005

1951 1989

1006

Schenking van een gedenkboekje met handtekeningen en bedankbrieven van door de
Duitsers opgepakte Roerdammers voor de op 12 november 1944 ontvangen goederen
op het staon Naarden-Bussum,, 1945

1007

Aanvaarding van een perceel grond van F. Diters-Lokhorst aan de Plaggenweg sece E nr.
4595 (gedeeltelijk), , 1988

1.04.02.01.05 Onteigening en vordering
1008

Onteigening van gronden in de Eng voor de aanleg van een plantsoen met vijver,,
1940-1943

1009

Onteigening van gronden in de Eng voor de uitvoering van het uitbreidingsplan, , 1941
1942

1010

Onteigening van gronden in de Eng voor de uitvoering van het uitbreidingsplan, , 1943
1950

1011

Onteigening van gronden in de ooster Engh van M.J.van Nieuwenkuyk sece D nrs. 3889
en 4401, , 1959 1962

1012

Noes en overzichten van te onteigenen gronden in het zuidelijk deel der gemeente
(uitbreidingsplan zuid),, 1955 1956

8356

Onteigening van de percelen Landstraat 83 en 8587 , 1963 - 1965

8397

Register van onteigeningen in verband met uitbreidingsplannen, 1939

1
1

1.04.02.01.06 Verkrijging en verlies op andere wijze
1013

Verkrijging van gronden door verjaring, te weten een perceeltje grond aan de Baerijlaan
en een grondstrook bij perceel Vondellaan 15,, 1971 1980

74

Vaststelling en wijzigingen van de Algemene Verordening tot aanwijzing en beheer van de
bedrijven der gemeente Bussum,, 1972 1980
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75

Verlening van medewerking aan de wijziging van de tenaamstelling van grond aan de
Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1919 1921

76-79

Registers verwerving onroerend goed,, 1920 1986

80-81

76

1920 1939

77

1940 1967

78

1967 1986

79

1943 1981

Inventaris van grondtransaces,, 1923 1978
80

1923 1978

81

1940 1965

82

Vaststelling van de toegangsbepalingen voor het landgoed Bantam en het verlening van
toegang en gebruik door derden,, 1924 1975

83

Beheer en verkoop van het landgoed Bantam,, 1924 1985

84

Besluitvorming omtrent de bestemming van gemeenteterrein aan de H. Kamerlingh
Onnesweg,, 1933 1953

85

Besluitvorming omtrent de bestemming van gemeenteterrein tussen de Hoolaan en de
Vaartweg,, 1934 1940

86

Klapper op de aan- en verkopen van grond in 1941,, 1941

87

Correspondene en onderzoek naar het eigendomsrecht van het perceel Hilversumse
Meent 7 (voormalige zweminrichng Meerweg), , 1941 1990

88

Aankoop, beheer en mogelijke afstong van Buitengoed Kamphoeve,, 1950 1986

89

Noe met tekeningen inzake het vrij maken van het voormalige haventerrein van de
opstallen Landstraat 83, 8587, De Genestetlaan 5 en het voormalig havenkantoortje in
verband met de bouw van het nieuwe raadhuis,, 1954

90

Schng van de nieuwe dienstwoning en sloop van de oude woning op de algemene
begraafplaats, Nieuwe Hilversumseweg 70 (later nr. 72),, 1957 1960

91

Bouw en exploitae van 24 garages op een terrein tussen de Imkerweg en Laarderweg,,
1964 1965

92

Gerechtelijke procedure met betrekking tot o.a. de ontbinding van de overeenkomst tot
verkoop van grond aan de Constanjn Huijgenslaan aan A.J. Herwig, de vaststelling van de
bestemming van het perceel en de sloop van de aanwezige opstallen,, 1968 1971

93

Bestemming en de exploitae van het perceel Prinsenstraat 14, na het besluit de verkoop
aan Woningbouwvereniging St. Joseph niet door te laten gaan,, 1971 1980

94

Acvering gemeente-eigendommen en inbreng in het grondbedrijf,, 1973 1974

95

Aankoop, verhuur, uitbreiding en verbouwing van het perceel Brediusweg 1,, 1973 1988

96

Inventarisae, registrae en administrae van gemeente-eigendommen,, 1975 1984

97-99

Overname ﬂatgebouw Koningsbos, Boslaan 21, van de Schng Koningslaan,, 1976 1989
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100-101

97

Voorgeschiedenis (waaronder het funconeren van de schng),,
1976 1980

98

Overname en diverse klachten en beroepszaken inzake het beheer
en onderhoud,, 1980 1988

99

Beheer, onderhoud en voorzieningen aan de ﬂat en de
samenstelling en werkzaamheden van de bewonerscommissie,,
1981 1989

Vaststelling beheersplan Laegieskamp en uitvoering van het beheer en onderhoud door
de Schng Vrijwillig Goois Natuurbeheer (VGN),, 1976 1990
100

1976 1983

101

1984 1990

102

Vaststelling doelstellingennota en beheersplannen voor Bantam en Kamphoeve,, 1977
1987

103

Beeindiging van het gebruik van het gebouw T.B. Huurmanlaan 61 door kleuterschool De
Woelige Hoek en de Wegwijzerschool,, 1969 1970

104

Beeindiging van het gebruik van het gebouw Graaf Wichmanlaan 21 door de
Brandsmaschool,, 1977 1978

105

Beeindiging van het gebruik van het gebouw Ceintuurbaan 213 door kleuterschool De
Notedop en Prinses Beatrixschool,, 1982 1984

106

Beeindiging van het gebruik van de gebouwen Bloemhof 81 en 83 door kleuterschool
Kraaiheide en lagere school Valenjnschool,, 1985 1986

3528

Stukken betreﬀende de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, waaronder de
gemeentelijke aanwijzing van de bestuursleden en correspondene inzake grondverkopen
door de vereniging,, 1919 1979

3529

Vaststelling van de richtlijnen van de door de Vereniging van Stad en Lande van Gooiland
te volgen grondpoliek,, 1920 1924

3530

Toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht voor de instandhouding van een
hoogspanningslijn en de aanleg en instandhouding van gastransportleidingen van
Hilversum naar Schellingwoude en van Bussum naar Diemen,, 1920

3531

Informaeverstrekking aan de Gemachgde voor de Noodwoningbouw inzake de afgie
van een onteigende parj hout van de Gebrs. Pooters,, 1945

3532

Aanwijzing van een gebied waarvan is verklaard dat daarin uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend onroerend goed is gelegen, dat duurzaam voor andere dan landbouwkundige
doeleinden wordt gebruikt dan wel onroerend goed dat niet als natuurterrein dient te
worden aangemerkt,, 1981 1982

8204

Vaststelling en wijziging van de Algemene bepalingen voor de verkoop van aan de
gemeente toebehorende gronden, ingetrokken in 1990, 1924 - 1991
1

1.04.02.02 Zakelijke rechten
1.04.02.02.01 Erfpacht
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1014

Vaststelling van de algemene bepalingen voor de uitgie van aan de gemeente
toebehorende gronden en de vaststelling en wijziging van het percentage ter berekening
van erfpachtsommen,, 1920 1938

1015

Overdracht aan de Provincie Noord-Holland van erfpacht en vesging van
erfdienstbaarheden op gronden om en onder transformatorstaons, gelegen aan
de Kerkstraat, Voormeulenweg, Vaartweg, Hoolaan, Nieuwe 's Gravelandseweg, H.
Kamerlingh Onnesweg en de Papaverstraat,, 1942 1944

1016

Aankoop van erfpachtrecht Brediusweg 43 tot 31 december 1956,, 1919

1017

Uitgie in erfpacht van grond aan de St. Janslaan sece G nrs. 1755 en 1788 aan Schng
Clubhuizen de Jeugdhaven,, 1962

1018

Uitgie in erfpacht van grond bij de Elise Dammershof sece D nr. 5123 aan de Schng
voor Club- en Buurthuiswerk,, 1968

1019

Uitgie in erfpacht van grond omsloten door de Fokke Bleekerstraat, P.M.R.
Versteeghstraat en Elise Dammershof sece D nr. 5123 aan de toneelvereniging
Kameleon,, 1970 1973

1020

Overname om niet van erfpachtrecht strook grond Gooiberg 8 van H.van Ernst,, 1920

1021

Overschrijving van erfpachtrecht Gooiberg 16 naar R.J. Ryners,, 1937

1022

Aoop van erfpachtrecht Gooiberg 20 en 22 van H.de Bruin,, 1959

1023

Vesging van een erfdienstbaarheid en recht van opstal voor het perceel Gooiberg 90,,
1981 1983

1024

Uitgie in erfpacht van een perceel aan de Huizerweg tegenover de Keizer Oostraat en
de Adelheidstraat aan de Godelindeschng en de beeindiging ervan,, 1919-1924

1025

Uitgie in erfpacht van een perceel aan de Huizerweg en de Voormeulenweg aan de
Coöp. Bouwver. Zuid te Amsterdam,, 1921

1026

Uitgie in erfpacht van percelen grond, gelegen ten zuiden van de Huizerweg 178 t/m
188, K.P.C. de Bazelstraat 1 t/m 27 en Hildegondestraat 1 t/m 31 en 2 t/m 16 aan N.V. De
Bouwwereld (later: N.V. Algemene Bouwmaatschappij Alboma en NV tot exploitae van
onroerende goederen Eureka) en wijzigingen t.a.v. de erfpachtsvoorwaarden,, 1921 1957

1027

Wijziging erfpachtscanon c.q. Verkoop van gronden Huizerweg 178 t/m 188, K.P.C. de
Bazelstraat 1 t/m 27 en Hildegondestraat 1 t/m 31 en 2 t/m 16 in erfpacht bij J.H.F.
Kruisman,, 1957 1975

1028

Besluitvorming over de mogelijke aankoop van het recht van erfpacht voor de woningen
Huizerweg 178 t/m 188, K.P.C. de Bazelstraat 1 t/m 27, Hildegondestraat 1 t/m 31 en 2 t/
m 16,, 1981 1982

1029

Aankoop van erfpachtrecht van twee percelen grond aan de Jan Toebacklaan met opstal
van C.R. van Eijden,, 1933 1934

1030

Uitgie in erfpacht van grond aan de Koekoeklaan sece D nr. 2610 aan de Koninklijke
Nederlandse Bond Pro Rege voor de bouw van een militair tehuis,, 1958 1963

1031

Aankoop van erfpachtrecht Landstraat 89 van H.B. Hoogland,, 1921 1922

1032

Overdracht van erfpachtrecht van percelen grond voor Meentweg 19 en 21 aan
H.Hilhorst-Roelink,, 1927
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1033

Uitgie in erfpacht van grond aan de Meerweg sece A nr. 56 te Hilversum deel
uitmakende van het Laegieskamp aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren voor het schten van een dierenasiel,, 1922 1952

1034

Uitgie in erfpacht van terrein aan de Nagtglassloot,, 1914 1922

1035

Uitgie in erfpacht van grond aan de Nijverheidswerf sece D nr. 3663 (gedeeltelijk) aan
de Schng Buurthuis De Engh voor de bouw van een buurthuis, alsmede wijzigingen van
de erfpachtsovereenkomst,, 1958 1976

1036

Uitgie van grond in erfpacht van Parklaan 28 en Meentweg 46 aan H. Masereeuw,, 1907

1037

Uitgie in erfpacht van grond aan de Vaartweg sece B nr. 2806 (gedeeltelijk) aan H. de
Jong (later: Eerste Gooische Kalkzandsteenfabriek),, 1925 1938
Ruiling van gronden met Z.J. Wenteler en overname van  uitgie in erfpacht van gronden
aan de N.V. Algemene Bouwmaatschappij Alboma aan de K.P.C. de Bazelstraat,, 1928 1929
Aankoop van percelen grond op de Gooiberg van het burgerlijk armbestuur sece E nrs.
1039, 1040, 1041, 1043, 1038, 1042 en 1045 en opheﬃng van de erfpacht op het perceel
Boschlaan sece E nr. 173, , 1901
Verkoop van perceel grond aan de Vaartweg en de Hoolaan sece B nrs. 2696 en 2978
aan De Gooische IJsfabriek en de uitgie in erfpacht ervan,, 1923 1935

1.04.02.02.02 Opstal
1038

Verlening van recht van opstal aan de Provincie Noord-Holland ten behoeve van
electriciteitskabels naast de Franse Kampweg op Landgoed Bantam,, 1979

1.04.02.02.03 Erfdienstbaarheden
1039

Vesging van erfdienstbaarheden op een perceeltje grond aan de Aaltje Noorderwierlaan
voor de schng van een transformatorstaon door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf
van Noord-Holland,, 1974 1977

1040

Vesging van een erfdienstbaarheid van recht van uitweg en kabelrecht voor de
Algemene Arbeidersbouwvereniging Bussum en R.K. Bouwvereniging St. Joseph aan de
Adelheidstraat hoek Huizerweg en de Koopweg,, 1942 1943

1041

Afstand doen van een erfdienstbaarheid op gronden aan de Amerfoortsestraatweg voor
de bouw van een garnizoensziekenverblijf,, 1951 1953

1042

Vesging van een erfdienstbaarheid tot het hebben en onderhouden van een riolering
en ingebruikgeving van grond aan de Anne Franklaan 3 aan J.F. Sierig (later: J. van
Rinkhuyzen),, 1967 1971

1043

Vesging van een erfdienstbaarheid aan de Brinklaan sece E nr. 4345 en ten laste van
perceel Brinklaan 100a in verband met het oprichten van een benzinestaon aan de
Brinklaan ter plaatse van de panden met nrs. 162, 162a, 164 en 166,, 1963 1964

1044

Vesging van een erfdienstbaarheid voor kabels en leidingen in grond aan de Isaac da
Costalaan,, 1963 1964

1045

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel J.F. Evertslaan 11,, 1968

1046

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel Jacob Catslaan 14,, 1975

1047

Besluit geen medewerking te verlenen aan de vesging van een erfdienstbaarheid voor de
percelen Landstraat 120 en 122,, 1981 1983
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1048

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel Meentweg 91,, 1967

1049

Vesging van een erfdienstbaarheid op de "Van Oeverengronden",, 1984

1050

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het toegangspad van het transformatorhuisje bij
het Prinses Beatrixplantsoen,, 1981 1983

1051

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel Prinses Irenelaan 2,, 1972

1052

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel Prinses Irenelaan 4,, 1972

1053

Vesging van een erfdienstbaarheid voor het perceel Radboudlaan 1,, 1968

1054

Vesging van een aljddurende erfdienstbaarheid ten behoeve van de Ruysstraat 24g en
24h,, 1964 1965

1055

Wijziging van een erfdienstbaarheid van het perceel P.M.R. Versteeghstraat 67 voor het
uitoefenen van een melkhandel, , 1960

1056

Verklaring van burgemeester en wethouders dat er geen erfdienstbaarheden zijn
gevesgd op een terrein gelegen nabij de Zandzee aan de Nieuwe S'-Gravelandseweg,,
1976
Vesging van een erfdienstbaarheid en recht van opstal voor het perceel Gooiberg 90,,
1981 1983
Overdracht aan de Provincie Noord-Holland van erfpacht en vesging van
erfdienstbaarheden op gronden om en onder transformatorstaons, gelegen aan
de Kerkstraat, Voormeulenweg, Vaartweg, Hoolaan, Nieuwe 's Gravelandseweg, H.
Kamerlingh Onnesweg en de Papaverstraat,, 1942 1944

1.04.02.03 Andere dan zakelijke rechten
1.04.02.03.01 Huur en leasing
1057

Huur van twee lokalen in het perceel Mecklenburglaan 14 ten behoeve van de Joodse
school,, 1942

1058

Huur van het gebouw van de voormalige synagoge aan de Kromme Englaan voor het
vesgen van een gemeentedienst of het ingebruikgeven ten behoeve van het openbaar of
bijzonder onderwijs,, 1943 1944

1059

Vaststellling van het leasebeleid voor bedrijfsmiddelen,, 1986 1989

1.04.02.03.02 Verhuur
1060

Vaststelling van een algemeen besluit tot het voeren in eerste aanleg van rechtsgedingen,
welke nodig zullen blijken tot het verkrijgen van ontruiming van aan de gemeente
toebehorende woningen en de voldoening van de geldelijke verplichngen, waartoe de
huurders tegenover de gemeente gehouden zijn,, 1921

1061

Vaststelling en wijzigingen van huurreglementen voor de diverse gemeentelijke
woningen,, 1921 1968

1062

Vaststelling van de wijze van inning van de huren, , 1929 1967

1063

Overdracht van bevoegdheden aan Gemeentewerken tot het verlenen van vergunningen
van allerlei aard, die in het huurreglement worden vereist,, 1930 1951
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1064

Verlening van vergunningen voor het doen inwonen van personen die niet tot het gezin
behoren,, 1939 1943

1065

Handhaving van regels zoals vastgelegd in het huurreglement,, 1940 1943

1066

Aanschrijving van de NSB inzake het betalen van de huur van een perceel aan de
Vossiuslaan waarin het vendelkwarer van de WA is gevesgd,, 1941

1067

Besluitvorming rondom het opnieuw instellen van de woninginspece en de uitvoering
van deze taak, , 1948-1955

1068

Vaststelling van het reglement en wijzigingen, houdende de voorwaarden, waaronder de
werkplaatsen van de gemeente worden verhuurd,, 1951 1968

1069

Opname van een doorstromingsclausule in de gemeentelijke huurovereenkomsten,, 1969
1977

1070

Vaststelling van het beleid inzake de verhuur van woningen, waaronder huurharmonisae
en het gebruik van gemeentegarages,, 1971 1985

1071

Vaststelling van een contract voor de verhuur van gemeentewoningen en aanvullingen op
de huurovereenkomst,, 1972

1072

Besluitvorming omtrent het verlenen van ontheﬃng van de verhuurverplichng opgelegd
aan Johan Matser B.V. voor woningen aan de Anne Franklaan, Top Naeﬄaan en Augusta
de Witlaan in de Oostereng,, 1973 1980

1073

Verhuur van het pand Brinklaan aan de Districtgezondheidsdienst Gooi-Noord alsmede
verkoop van de inventaris aan de Districtgezondheidsdienst,, 1977 1987

1074

Bijeenkomsten en evaluaes in het kader van de huurdersparcipae voor huurders van
gemeentewoningen,, 1980 1985

1075

Exemplaren van de gemeentelijke publicae 'Huurdersinformae',, 1984 1989

1076

Bijeenkomsten en evaluaes in het kader van de huurdersparcipae voor huurders van
gemeentewoningen,, 1986 1990

8474

Reglement regelende de keuze van huurders en de verhuring van gemeentelijke
noodwoningen, 1921
1
Verhuur van perceel grond aan de Gooiberg (later: Gooiberg 38) aan F. van Heumen (later:
Bussumse Rijschool) voor de vesging van een manege, aankoop opstal van de Bussumse
Rijschool en verhuur grond en opstal aan de N.V. Negema,, 1936 1974
Verkoop van grond ten zuiden van de Plaggenweg sece E nr. 3654 en verhuur en
ingebruikgeving aan ﬁrma Chr. Diters en Zoon,, 1950 1971

1.04.02.03.03 Gebruik
1077

Verkrijging van een vergunning van de N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-maatschappij
voor het in gebruik nemen van grond gelegen tussen de kilometers 22.952 en 22.957 links
van de spoorweg Amsterdam-Zutphen,, 1936

1078

In gebruik geven van grond nabij de Bloemhof, sece D nr. 4978 aan de St. VI-V.I.J.O.Sdrumband met recht van opstal,, 1967 1970

1079

Afspraken over het medegebruik van het transformatorhuisje bij het gemeentehuis aan de
Brinklaan door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland,, 1959 1965
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1080

Correspondene met betrekking tot de door de Nederlands Hervormde Kerk aan de
gemeente in gebruik gegeven grond aan de Huizerweg,, 1923 1936
Vaststellen van richtlijnen voor het in gebruik geven c.q. afstoten van gemeentegrond,,
1986 1987
Vesging van een erfdienstbaarheid tot het hebben en onderhouden van een riolering
en ingebruikgeving van grond aan de Anne Franklaan 3 aan J.F. Sierig (later: J. van
Rinkhuyzen),, 1967 1971
Verkoop van grond ten zuiden van de Plaggenweg sece E nr. 3654 en verhuur en
ingebruikgeving aan ﬁrma Chr. Diters en Zoon,, 1950 1971

1.04.02.04 Rechten en verplichngen ten aanzien van aangrenzende eigendommen
1081

Verlening recht van uitgang van sece E nr. 2727 naar 3854,, 1937

1082

Verkrijging van een ontheﬃng van de minister van Verkeer en Waterstaat voor het op vier
plaatsen uitwegen op rijksweg 1 gedeelte Amsterdam-Laren met bijbehorende werken
ten behoeve van het ten zuidwesten van de rijksweg gelegen perceel kadastraal bekend
sece D nummer 2360,, 1952

1083

Verlening van recht van overpad,, 1954 1983
Vesging erfdienstbaarheid van recht van uitweg en kabelrecht voor de Algemene
Arbeidersbouwvereniging Bussum en R.K. Bouwvereniging St. Joseph bij de
hoogspanningshuisjes aan de Adelheidstraat hoek Huizerweg en de Koopweg,, 1942 1943

1.04.02.05 Beheer van eigendommen
1.04.02.05.01 Verkaveling van terreinen
1090

Besluitvorming omtrent de verkaveling van terreinen tussen de Huizerweg en de
Driestweg (gronden Clinge Doorenbos),, 1926 1934

1091

Besluitvorming omtrent de verkaveling van percelen grond ten noorden van de
Brediusweg,, 1927 1933

1092

Besluitvorming omtrent de verkaveling van plan "Fort" aan de H.A. Lorentzweg, de Hector
Treubstraat en H. Kamerlingh Onnesweg (terrein Griﬃoen),, 1933 1938

1093

Besluitvorming omtrent de verkaveling van Gooioord,, 1940

1.04.02.05.02 Voorzieningen
1094

Besluitvorming omtrent de aansluing van diverse gemeentelijke gebouwen op de
riolering,, 1940 1941

1095

Besluitvorming omtrent de aansluing van gemeentewoningen op het centraal-antenne
systeem,, 1964 1970

1096

Besluitvorming omtrent het ombouwen van oliegestookte centrale
verwarmingsinstallaes in gemeentegebouwen op aardgas,, 1973 1975

1097-1099

Besluitvorming omtrent het treﬀen van energiebesparende maatregelen in gemeentelijke
gebouwen,, 1977 1989
1097

Instelling en samenstelling van en taakuitvoering door de
Stuurgroep energiebesparing,, 1977 1988
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1100-1101

1098

Instelling en samenstelling van en taakuitvoering door de
Coördinaegroep energiebesparing,, 1980 1981

1099

Beschikbaarstelling van kredieten, inventarisaes en behandeling
van het eindrapport van de Werkgroep energiebesparing,, 1982
1989

Besluitvorming omtrent het treﬀen van isolaevoorzieningen aan woningen van de
gemeente en van de Bussumse woningbouwverenigingen, 1980 1986
1100

1980 1983

1101

1984 1986

1.04.02.05.03 Onderhoud
1102

Vaststelling van een groot onderhoudsplan voor gemeentegebouwen inclusief nietwoningwetwoningen,, 1978 1979

1.04.02.05.04 Verzekering tegen verschillende risico's
1103

Vaststelling van het beleid inzake verhaal van aan gemeente-eigendommen toegebrachte
schade en de schade-vastlegging in de begrongen,, 1981 1984

1.04.02.05.05 Exploitae en administrae
1104

Besluitvorming omtrent de taxae van in het Grondbedrijf geadministreerde gronden,,
1919 1958

1105-1106

Besluiten tot inbrengen, uitnemen en overbrengen van gronden in, uit of naar het
Grondbedrijf,, 1919 1973
1105

1919 1946

1106

1949 1973

1107

Vaststelling van kostprijsberekeningen van gronden in het Grondbedrijf en de vaststelling
van de vermogensposie van het Grondbedrijf,, 1920 1970

1108

Vaststelling van het beleid inzake de exploitae en administrae van gronden, te
weten het in exploitae brengen van het zuidelijk deel van de gemeente, het rapport
'Ontwikkeling grondbezit van 1911 tot 1926' en de mogelijke fusie van de exploitae van
woningcomplexen,, 1926 1953

1109

Besluit tot overbrenging van de percelen Landstraat 1 en Prinsenstraat 1 naar de
administrae van het Woningbedrijf,, 1948

1110

Toetreding tot de Vereniging van Grondbedrijven,, 1982

1084

Besluitvorming omtrent beheer en onderhoud van de Amaliavijver bij Meerweg 7,, 1970
1987

1085

Besluitvorming omtrent de sloop van het perceel Huizerweg 28 (De Bak),, 1982 1983

1086

Sloopbestek 1989-4 voor het perceel Oud Bussumerweg 20,, 1989

1087

Besluitvorming omtrent de bouw, het treﬀen van isolaevoorzieningen en overdracht
naar het Woningbedrijf van de dienstwoningen van het Gasbedrijf aan de P.J. Lomanlaan 6
en 8 (later: Slochterenlaan 29),, 1962 1989

1088

Besluitvorming omtrent de sloop van het pand aan de Prinsenstraat 1,, 1982
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1089

Besluitvorming omtrent de sloop van het perceel Vaartweg 3,, 1982

1.04.02.06 Financiën
1.04.02.06.01 Begrongen en rekeningen
1.04.02.06.01.01 Begrongen
1114-8468

Begrong met bijlagen,, 1918-1920
1114

1919, met wijzigingen,

1115

1923,

1116

1924,

1117

1925,

1118

1926,

1119

1927,

1120

1928,

1121

1929,

1122

1930,

1123

1931,

1124

1932,

1125

1933,

1126

1934,

1127

1935,

1128

1936,

1129

1937,

1130

1938,

1131

1939,

1132

1940,

1133

1941,

1134

1942,

1135

1943,

1136

1944,

1137

1945,

1138

1945-1946,

1139

1947,

1140

1948,

1141

1949,
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1142

1950,

1143

1951,

1144

1952,

1145

1953,

1146

1954,

1147

1955,

1148

1956,

1149

1957,

1150

1958,

1151

1959,

1152

1960,

1153

1961,

1154

1962,

1155

1963,

1156

1964,

1157

1965,

1158

1966,

1159

1967,

1160

1968,

1161

1969,

1162

1970,

1163

1971,

1164

1972,

1165

1973,

1166

1974,

1167

1975,

1168

1976,

1169

1977,

1170

1978,

1171

1979,

1172

1980,

1173

1981,

1174

1982,
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1175

1983,

1176

1984,

1177

1985,

1178

1986,

1179

1987,

1180

1988,

1181

1989,

8467

1944-1946

8468

1948,

Vaststelling van de begrong,, 1919 - 1989
1182

1920,, 1919 1921

1183

1921,, 1920 1921

1184

1922,, 1921 1922

1185

1924,, 1923 1924

1186

1925,, 1924 1925

1187

1926,, 1925 1926

1188

1927,, 1926 1927

1189

1928,, 1927 1928

1190

1929,, 1928 1929

1191

1930,, 1929 1930

1192

1931,, 1930 1931

1193

1932,, 1931 1932

1194

1933,, 1932 1933

1195

1934,, 1933 1934

1196

1935,, 1934 1936

1197

1936,, 1935 1936

1198

1937,, 1936 1937

1199

1938,, 1937 1938

1200

1939,, 1938 1939

1201

1940,, 1939 1940

1202

1941,, 1940 1941

1203

1942,, 1941 1942

1204

1943,, 1942 1943

Pagina 78

1205

1944,, 1943 1944

1206

1945,, 1945 1947

1207

1946,, 1945 1947

1208

1947,, 1946 1949

1209

1948,, 1948 1949

1210

1949,, 1949 1950

1211

1950,, 1949 1950

1212

1951,, 1950 1951

1213

1952,, 1951 1952

1214

1953,, 1952 1953

1215

1954,, 1953 1954

1216

1955,, 1954 1955

1217

1956,, 1955 1956

1218

1957,, 1956 1957

1219

1958,, 1957 1958

1220

1959,, 1958 1959

1221

1960,, 1959 1961

1222

1961,, 1960-1961

1223

1962,, 1961 1968

1224

1963,, 1962 1963

1225

1964,, 1963 1964

1226

1965,, 1964 1965

1227

1966,, 1965 1966

1228

1966, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen,,
1966

1229

1967, Aanbieding raad en overige noes,, 1966 1968

1230

1967, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen,,
1967

1231

1968, Aanbieding raad en overige noes,, 1967 1969

1232

1968, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen,,
1968

1233

1968; Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1968

1234

1969, Aanbieding raad en overige noes,, 1968 1969
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1235

1969, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1968

1236

1969, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1968

1237

1970, Aanbieding raad en overige noes,, 1969 1971

1238

1970, Overzicht toezegging van B&W bij memorie van antwoord en
behandelde in de raad, 1970

1239

1970, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1970

1240

1970, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1969 1970

1241

1971, Aanbieding raad en overige noes,, 1968 1971

1242

1971, Overzicht toezegging van B&W bij memorie van antwoord en
behandelde in de raad, 1971

1243

1971, Verslagen van behandelde in raadsvergadering, 1971

1244

1971, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1971

1245

1972, Aanbieding raad en overige noes,, 1971 1972

1246

1972, Overzicht van toezeggingen bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad,, 1972

1247

1972, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen, ,
1972

1248

1972, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1971

1249

1973, Aanbieding raad en overige noes,, 1971 1973

1250

1973, Overzicht van toezeggingen van memorie van antwoord en
behandeling in de raad,, 1973

1251

1973, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen, ,
1973

1252

1973, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1972

1253

1974, Aanbieding raad, beleidsschets en overige noes,, 1973
1974

1254

1974, Overzicht toezegging van memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1974

1255

1974, Verslagen van het behandelde in de raadsvergaderingen, ,
1973

1256

1974, Voorlopig verslag en memorie van antwoord betreﬀende de
bedrijfsbegrongen,, 1973

1257

1975, Aanbieding aan de raad, beleidsschets en overige noes,,
1973 1975
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1258

1975, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling en de raad,, 1975

1259

1975, Verslagen van behandelde in de raadsvergaderingen, , 1974

1260

1975, Voorlopig verslag van memorie van antwoord,, 1974 1975

1261

1976, Aanbieding aan de raad, beleidsschets en overige noes,,
1975 1976

1262

1976, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1976

1263

1976, Verslagen van het behandelde in de raadsverslagen, , 1975

1264

1976, Voorlopig verslag en memorie van antwoord,, 1975

1265

1977, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, , 1976

1266

1977, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1975 1976

1267

1977, Voorlopig toezeggingen bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1976 1977

1268

1977, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1976

1269

1978, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1977

1270

1978, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1978

1271

1978, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, , 1978

1272

1978, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1976 1978

1273

1978, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, 1977

1274

1979 Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1978 1980

1275

1979, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1978

1276

1979, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1979

1277

1979, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, 1979

1278

1979, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1978

1279

1980, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1979

1280

1980, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en de
behandeling in de raad, , 1980

1281

1980, Verslagen van het behandelde in de raadsverslagen,, 1980

1282

1980, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1978 1979

1283

1980, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1979
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1284

1981, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1980

1285

1981, Overzicht toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1981

1286

1981, Verslagen van het behandelde in de raadsverslagen, , 1980

1287

1981, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1979 1981

1288

1981, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1980

1289

1982, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1981

1290

1982, Overzicht toezegging bij de memorie van antwoord en
behandeling in de raad, , 1982

1291

1982, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, , 1981

1292

1982, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1981 1983

1293

1982, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1981

1294

1983, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1982

1295

1983, Overzicht toezegging bij de memorie van antwoord en
behandeling in de raad,, 1983

1296

1983, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, , 1982

1297

1983, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1982 1984

1298

1983, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1982

1299

1984, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1983

1300

1984, Overzicht toezeggingen bij de memorie van antwoord en
behandeling in de raad, 1983

1301

1984, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1984

1302

1984, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1982

1303

1984, Voorlopig verslag en memorie van antwoord, , 1983 1984

1304

1985, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1984

1305

1985, Overzicht toezegging bij de memorie van antwoord en
behandeling in de raad,, 1985

1306

1985, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering, , 1984

1307

1985, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1984 1986

1308

1985, Voorlopig verslag en memorie van antwoord,, 1984

1309

1986, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1985

1
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1310

1986, Overzicht van toezeggingen bij memorie van antwoord en
behandeling in de Raad, , 1986

1311

1986, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1985

1312

1986, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1984 1986

1313

1986, Voorlopig verslag en memorie van antwoord,, 1985

1314

1987, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1986

1315

1987, overige correspondene,, 1986

1316

1987, Overzicht van toezegging bij memorie van antwoord een
behandeling in de Raad,, 1987

1317

1987, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1986

1318

1987, Voorlopig en memorie van antwoord,, 1986

1319

1988, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1987

1320

1988, Overzicht van toezegging bij memorie van antwoord en
behandeling in de raad,, 1988

1321

1988, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1987

1322

1988, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1986 1987

1323

1988, Voorlopig verslag en memorie van antwoord,, 1987

1324

1989, Dossier begrongsstukken, zoals aangeboden aan de raad,,
1988

1325

1989, Verslagen van het behandelde in de raadsvergadering,, 1988

1326

1989, Voorbereiding, aanbieding raad, overige noes,, 1988 1989

1327

1989, Voorlopig verslag van memorie van antwoord,, 1988

8444

1989: Overzicht van toezeggingen die door het College van
Burgemeester en Wethouders zijn gedaan bij de behandeling van
de jaarbegrong, 1989

1

1

Verkrijging van goedkeuring van wijzigingen op de begrong,, 1920 1990
1328

1920,, 1920 1921

1329

1921,, 1921 1922

1330

1922,, 1922 1923

1331

1923,, 1922 1924

1332

1924,, 1924 1925

1333

1925; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1925 1926

1334

1925; Staten van wijziging,, 1925 1926
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1335

1926; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1926 1927

1336

1926; Staten van wijziging,, 1926

1337

1927; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1927 1928

1338

1927; Staten van wijziging,, 1927

1339

1928; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1927 1929

1340

1928; Staten van wijziging,, 1928

1341

1929; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1928 1930

1342

1929; Staten van wijziging,, 1929

1343

1930,, 1929 1930

1344

1931,, 1930 1931

1345

1932,, 1931 1933

1346

1933,, 1932 1934

1347

1934,, 1934 1935

1348

1935,, 1935 1935

1349

1936,, 1936

1350

1937,, 1936 1938

1351

1938,, 1937 1938

1352

1939,, 1938 1940

1353

1940; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1940 1941

1354

1940; Staten van wijziging,, 1940 1941

1355

1941; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1941 1942

1356

1941; Staten van wijziging,, 1941 1942

1357

1942; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1942 1943

1358

1942; Staten van wijziging,, 1941 1942

1359

1943; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1943 1946

1360

1943; Staten van wijziging,, 1941

1361

1944; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1946 1947
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1362

1944; Staten van wijziging,, 1944

1363

1945; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1946

1364

1945; Staten van wijziging,, 1945 1949

1365

1946; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1946 1948

1366

1946; Staten van wijziging,, 1946 1948

1367

1947; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1947 1949

1368

1947; Staten van wijziging,, 1948 1949

1369

1948; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1948 1950

1370

1948; Staten van wijziging,, 1948 1950

1371

1949; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1949 1950

1372

1949; Staten van wijziging,, 1949 1950

1373

1950; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1950 1952

1374

1950; Staten van wijziging,, 1950 1951

1375

1951; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1952 1953

1376

1951; Staten van wijziging,, 1951 1951

1377

1952; Staten van wijziging,, 1952 1954

1378

1953; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1952 1954

1379

1953; Staten van wijziging,, 1953 1955

1380

1954; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1954 1956

1381

1954; Staten van wijziging,, 1954 1956

1382

1955; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1955 1956

1383

1955; Staten van wijziging,, 1956 1958

1384

1956; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1956 1957

1385

1956; Staten van wijziging,, 1957 1958

1386

1957; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1957 1958
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1387

1957; Staten van wijziging,, 1958 1958

1388

1958; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1958 1960

1389

1958; Staten van wijziging,, 1958 1961

1390

1959; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1959 1960

1391

1959; Staten van wijziging,, 1959 1961

1392

1960; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1960 1963

1393

1960; Staten van wijziging,, 1961 1962

1394

1961; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1961 1962

1395

1961; Staten van wijziging,, 1962 1964

1396

1962; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1962 1964

1397

1962; Staten van wijziging,, 1962 1964

1398

1963; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1963 1964

1399

1963; Staten van wijziging,, 1964 1965

1400

1964; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1964 1965

1401

1964; Staten van wijziging,, 1964 1966

1402

1965; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1965 1967

1403

1965; Staten van wijziging,, 1965 1966

1404

1966; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1966 1967

1405

1966; Staten van wijziging algemene dienst, , 1966 1970

1406

1966; Staten van wijziging diensten,, 1966

1407

1966; Voorlopig verslag en memorie van antwoord,, 1966

1408

1967; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1967 1968

1409

1967; Staten van wijziging algemene dienst,, 1967 1970

1410

1967; Staten van wijziging diensten,, 1967 1968

1411

1967; Voorlopig verslag van memorie en antwoord, , 1966

1412

1968; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1968 1970
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1413

1968; Staten van wijziging algemene dienst,, 1968 1970

1414

1968; Staten van wijziging diensten,, 1968 1970

1415

1969; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1969 1970

1416

1969; Staten van wijziging 1 t/m 55 algemene dienst,, 1969 1970

1417

1969; Staten van wijziging 56 t/m 82 algemene dienst,, 1969 1971

1418

1969; Staten van wijziging diensten,, 1969 1970

1419

1970; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1970 1971

1420

1970; Staten van wijziging algemene dienst,, 1970 1972

1421

1970; Staten van wijziging diensten,, 1970 1972

1422

1971; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1971 1972

1423

1971; Staten van wijziging diensten,, 1971 1974

1424

1971; Staten van wijziging van algemene dienst,, 1971 1972

1425

1972; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1972

1426

1972; Staten en wijziging van algemene dienst, , 1972

1427

1972; Staten en wijziging van diensten,, 1971 1975

1428

1973; Correspondene met Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1973

1429

1973; Staten van wijziging algemene dienst,, 1973 1976

1430

1973; Staten van wijziging diensten,, 1973 1976

1431

1974; Staten van wijziging algemene dienst, , 1973 1974

1432

1974; Staten van wijziging diensten, , 1974 1975

1433

1975; Staten van wijziging algemene dienst,, 1975 1978

1434

1975; Staten van wijziging diensten,, 1975 1978

1435

1976; Staten van wijziging van algemene diensten, , 1976 1979

1436

1976; Staten van wijziging van diensten,, 1976 1978

1437

1977; Staten van wijziging van algemene diensten,, 1977 1981

1438

1977; Staten van wijziging van dienst,, 1977 1981

1439

1978; Staten van wijziging diensten,, 1978 1979

1440

1978; Staten van wijziging van algemene dienst,, 1977 1980

1441

1979; Staten van wijziging algemene dienst,, 1979 1980

1442

1979; Staten van wijziging diensten,, 1979 1980
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1443

1980; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 66,, 1980

1444

1980; Staten van wijziging algemene dienst 67 t/m 95,, 1980 1981

1445

1980; Staten van wijziging diensten,, 1980

1446

1981; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1981

1447

1981; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 82 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1981 1982

1448

1982; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1982

1449

1982; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 85 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1983

1450

1983; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 49 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1983

1451

1983; Staten van wijziging algemene dienst 50 t/m 92 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1983 1985

1452

1984; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1983 1984

1453

1984; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 93 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1984 1986

1454

1985; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1985

1455

1985; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 89 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1985 1987

1456

1986; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1986

1457

1986; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 75 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1986 1987

1458

1987; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 45 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1986 1987

1459

1987; Staten van wijziging algemene dienst 46 t/m 83 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1987 1988

1460

1988; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1988

1461

1988; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 82 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1988 1989

1462

1989; Staten van wijziging algemene dienst 1 t/m 50 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1989

1463

1989; Staten van wijziging algemene dienst 51 t/m 66 inclusief de
daaruit voortvloeiende wijzigingen bij de diensten,, 1989 1990
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1464

Circulaires betreﬀende het samenstellen van de begrong,, 1940 1949

1465

Besluit tot wijziging van het systeem van begrongswijzigingen alsmede besluit tot
achterwege laten van de slotwijzigingen van 1971-1972, 1979-1980,, 1971 1980

1466

Voorlichngsbrochures over de begrong van de gemeente,, 1972 1976

1467

Algemene besluiten omtrent begrongswijzigingen, waaronder de periodieke
bijstellingen,, 1978 1989

1468

Vaststelling van een begrongswijziging ten behoeve van voorbereidingskredieten voor
kapitaalwerken voor de dienst van openbare werken,, 1977 1978

1469

Vaststelling van de voorjaarsnota's met budgeaire mee- en tegenvallers,, 1982 1989

1.04.02.06.01.02 Kasboeken
1470-1473

1474-1477

Kasboeken van ontvangsten van Openbare Werken,, 1939 1945
1470

april 1939 oktober 1941

1471

november 1941 mei 1943

1472

mei 1943 januari 1945

1473

januari 1945 december 1945

Kasboeken van ontvangsten van de gemeenteontvanger,, 1940 1943
1474

1940

4

1475

1941

4

1476

1942

4

1477

1943

4

1478

Kasboeken van ontvangsten van het Grondbedrijf,, 1944

1479

Kasboeken van ontvangsten van het Woningbedrijf,, 1944

1480

Kasboeken van ontvangsten van de Gemeentereiniging,, 1944

1481-1482

Kasboeken van ontvangsten,, 1944 1945

1483-8484

1481

1944

2

1482

1945

2

Kasboeken van uitgaven van Openbare Werken,, 1939 1945
1483

september 1939 januari 1941

1484

februari 1941 maart 1942

1485

april 1942 1943

1486

1944 oktober 1945

1487

oktober1945 december 1945

8483

091932 - 101935

8484

041942 - 061942
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1488-1491

Kasboeken van uitgaven van de gemeenteontvanger,, 1940 1943
1488

1940

1489

1941

1490

1942

1491

1943

1492

Kasboeken van uitgaven van het Grondbedrijf,, 1944

1493

Kasboeken van uitgaven van het Woningbedrijf,, 1944

1494

Kasboeken van uitgaven van de Gemeentereiniging,, 1944

1495-8486

Kasboeken van uitgaven,, 1935 - 1945
1495

1944

1496

1945

8485

011935 - 061937

8486

011940 - 091942

4

4

1.04.02.06.01.03 Grootboeken
1497-1735

Grootboeken van ontvangsten en uitgaven,, 1918 1970
1497

1918,, 1918

1498

1919,, 1919

1499

1920-1921,, 1920 1921

1500

1922,, 1922

1501

1923,, 1923

1502

1924 Ontvangsten,, 1924

1503

1924 Uitgaven,, 1924

1504

1925 Ontvangsten,, 1925

1505

1925 Uitgaven,, 1925

1506

1926,, 1926

1507

1927,, 1927

1508

1928,, 1928

1509

1929,, 1929

1510

1930,, 1930

1511

1931 Ontvangsten,, 1931

1512

1931 Uitgaven,, 1931

1513

1932 Ontvangsten,, 1932
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1514

1932 Uitgaven,, 1932

1515

1933 Ontvangsten,, 1933

1516

1933 Uitgaven,, 1933

1517

1934 Ontvangsten,, 1934

1518

1934 Uitgaven,, 1934

1519

1935 Ontvangsten,, 1935

1520

1935 Uitgaven,, 1935

1521

1936 Ontvangsten 1-54,, 1936

1522

1936 Ontvangsten 55-193b,, 1936

1523

1936 Uitgaven 194-430,, 1936

1524

1936 Uitgaven 431-647s,, 1936

1525

1937 Ontvangsten 101-193b,, 1937

1526

1937 Ontvangsten 1-25a,, 1937

1527

1937 Ontvangsten 26-100,, 1937

1528

1937 Uitgaven 194-502,, 1937

1529

1937 Uitgaven 502a-647a,, 1937

1530

1938 Ontvangsten 1-25b,, 1938

1531

1938 Ontvangsten 194-448,, 1938

1532

1938 Ontvangsten 26-61,, 1938

1533

1938 Ontvangsten 449-647a,, 1938

1534

1938 Ontvangsten 62-193b,, 1938

1535

1939 Ontvangsten 1-25c,, 1939

1536

1939 Ontvangsten 26-61,, 1939

1537

1939 Ontvangsten 62-193a,, 1939

1538

1939 Uitgaven 194-438,, 1939

1539

1939 Uitgaven 440-647a,, 1939

1540

1940 Ontvangsten 1-25,, 1940

1541

1940 Ontvangsten 26-73,, 1940

1542

1940 Ontvangsten 75-193a,, 1940

1543

1940 Uitgaven 194-324,, 1940

1544

1940 Uitgaven 325-513,, 1940

1545

1940 Uitgaven 515-664,, 1940

1546

1941 Ontvangsten 193a-326,, 1941
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1547

1941 Ontvangsten 3-73a,, 1941

1548

1941 Ontvangsten 75-193b,, 1941

1549

1941 Uitgaven 327-516h,, 1941

1550

1941 Uitgaven 518-646,, 1941

1551

1942 Ontvangsten 1-64a,, 1942

1552

1942 Ontvangsten 65-192d,, 1942

1553

1942 Uitgaven 194-329,, 1942

1554

1942 Uitgaven 330-516h,, 1942

1555

1942 Uitgaven 517-644b,, 1942

1556

1943 Ontvangsten 1-60,, 1943

1557

1943 Ontvangsten 61-192,, 1943

1558

1943 Uitgaven 193a-389a,, 1943

1559

1943 Uitgaven 390-644e,, 1943

1560

1944 Ontvangsten 193a-320,, 1944

1561

1944 Ontvangsten 3-46g,, 1944

1562

1944 Ontvangsten 47-192,, 1944

1563

1944 Uitgaven 320a-471,, 1944

1564

1944 Uitgaven 472-644d,, 1944

1565

1945 Ontvangsten 3-45,, 1945

1566

1945 Ontvangsten 46-192a,, 1945

1567

1945 Uitgaven 193a-299,, 1945

1568

1945 Uitgaven 300-459,, 1945

1569

1945 Uitgaven 451-647,, 1945

1570

1946 Ontvangsten 3-50,, 1946

1571

1946 Ontvangsten 51-192d,, 1946

1572

1946 Uitgaven 193a-370,, 1946

1573

1946 Uitgaven 371-644d,, 1946

1574

1947 Ontvangsten 26-84,, 1947

1575

1947 Ontvangsten 3-25d,, 1947

1576

1947 Ontvangsten 85-192d,, 1947

1577

1947 Uitgaven 194-280,, 1947

1578

1947 Uitgaven 281-386,, 1947

1579

1947 Uitgaven 387-501,, 1947

Pagina 92

1580

1947 Uitgaven 502-644d,, 1947

1581

1948 Ontvangsten 2-94x,, 1948

1582

1948 Ontvangsten 95-146,, 1948

1583

1948 Uitgaven 147-215,, 1948

1584

1948 Uitgaven 251-399,, 1948

1585

1948 Uitgaven 400-550,, 1948

1586

1948 Uitgaven 551-678,, 1948

1587

1949 Ontvangsten 1-129,, 1949

1588

1949 Ontvangsten 130-217,, 1949

1589

1949 Uitgaven 251-379,, 1949

1590

1949 Uitgaven 380-520,, 1949

1591

1949 Uitgaven 521-679,, 1949

1592

1950 Ontvangsten 127-216,, 1950

1593

1950 Ontvangsten 3-26,, 1950

1594

1950 Uitgaven 252-398,, 1950

1595

1950 Uitgaven 400-545,, 1950

1596

1950 Uitgaven 546-684,, 1950

1597

1951 Ontvangsten 101-249,, 1951

1598

1951 Ontvangsten 1-100,, 1951

1599

1951 Uitgaven 252-400,, 1951

1600

1951 Uitgaven 401-539,, 1951

1601

1951 Uitgaven 540-641,, 1951

1602

1952 Ontvangsten 1-253,, 1952

1603

1952 Ontvangsten 255-459,, 1952

1604

1952 Uitgaven 286-550,, 1952

1605

1952 Uitgaven 4-284,, 1952

1606

1952 Uitgaven 552-734,, 1952

1607

1953 Ontvangsten 1-201,, 1953

1608

1953 Ontvangsten 203-459,, 1953

1609

1953 Uitgaven 280-558,, 1953

1610

1953 Uitgaven 4-278,, 1953

1611

1953 Uitgaven 560-736,, 1953

1612

1954 Ontvangsten 1-197,, 1954
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1613

1954 Ontvangsten 201-473,, 1954

1614

1954 Uitgaven 300-560,, 1954

1615

1954 Uitgaven 4-298,, 1954

1616

1954 Uitgaven 562-672,, 1954

1617

1955 Ontvangsten 1-61,, 1955

1618

1955 Ontvangsten 337-467,, 1955

1619

1955 Ontvangsten 63-335,, 1955

1620

1955 Uitgaven 206-404,, 1955

1621

1955 Uitgaven 2-206,, 1955

1622

1955 Uitgaven 406-560,, 1955

1623

1955 Uitgaven 560-700,, 1955

1624

1955 Uitgaven 700-766,, 1955

1625

1956 Ontvangsten 155-335,, 1956

1626

1956 Ontvangsten 337-459,, 1956

1627

1956 Ontvangsten 5-153,, 1956

1628

1956 Uitgaven 172-316,, 1956

1629

1956 Uitgaven 318-474,, 1956

1630

1956 Uitgaven 4-152,, 1956

1631

1956 Uitgaven 476-610,, 1956

1632

1956 Uitgaven 610-700,, 1956

1633

1956 Uitgaven 700-764,, 1956

1634

1957 Ontvangsten 1-467,, 1957

1635

1957 Uitgaven 170-332,, 1957

1636

1957 Uitgaven 324-472,, 1957

1637

1957 Uitgaven 4-168,, 1957

1638

1957 Uitgaven 474-612,, 1957

1639

1957 Uitgaven 612-700,, 1957

1640

1957 Uitgaven 700-764,, 1957

1641

1958 Ontvangsten 1-997,, 1958

1642

1958 Uitgaven 152-298,, 1958

1643

1958 Uitgaven 298-446,, 1958

1644

1958 Uitgaven 4-152,, 1958

1645

1958 Uitgaven 446-670,, 1958
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1646

1958 Uitgaven 574-700,, 1958

1647

1958 Uitgaven 700-998,, 1958

1648

1959 Ontvangsten 1-997,, 1959

1649

1959 Uitgaven 170-312,, 1959

1650

1959 Uitgaven 314-486,, 1959

1651

1959 Uitgaven 4-168,, 1959

1652

1959 Uitgaven 488-620,, 1959

1653

1959 Uitgaven 622-998,, 1959

1654

1960 Ontvangsten 1-161,, 1960

1655

1960 Ontvangsten 163-335,, 1960

1656

1960 Ontvangsten 339-997,, 1960

1657

1960 Uitgaven 2-350,, 1960

1658

1960 Uitgaven 351-698,, 1960

1659

1960 Uitgaven 700-998,, 1960

1660

1961 Ontvangsten 211-499,, 1961

1661

1961 Ontvangsten 505-1197,, 1961

1662

1961 Ontvangsten 5-209,, 1961

1663

1961 Uitgaven 2-450,, 1961

1664

1961 Uitgaven 452-898,, 1961

1665

1961 Uitgaven 910-1198,, 1961

1666

1962 Ontvangsten 1-205,, 1962

1667

1962 Ontvangsten 209-453,, 1962

1668

1962 Ontvangsten 453-1197,, 1962

1669

1962 Uitgaven 360-776,, 1962

1670

1962 Uitgaven 4-358,, 1962

1671

1962 Uitgaven 776-996,, 1962

1672

1962 Uitgaven 996-1198,, 1962

1673

1963 Ontvangsten 1-195,, 1963

1674

1963 Ontvangsten 197-389,, 1963

1675

1963 Ontvangsten 391-539,, 1963

1676

1963 Ontvangsten 541-1197,, 1963

1677

1963 Uitgaven 364-728,, 1963

1678

1963 Uitgaven 4-362,, 1963
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1679

1963 Uitgaven 730-996,, 1963

1680

1963 Uitgaven 996-1198,, 1963

1681

1964 Ontvangsten 1-193,, 1964

1682

1964 Ontvangsten 195-315,, 1964

1683

1964 Ontvangsten 327-583,, 1964

1684

1964 Ontvangsten 591-1197,, 1964

1685

1964 Uitgaven 1040-1198,, 1964

1686

1964 Uitgaven 2-404,, 1964

1687

1964 Uitgaven 410-838,, 1964

1688

1964 Uitgaven 848-1032,, 1964

1689

1965 Ontvangsten 195-315,, 1965

1690

1965 Ontvangsten 327-583,, 1965

1691

1965 Ontvangsten 591-1197,, 1965

1692

1965 Ontvangsten 9-191,, 1965

1693

1965 Uitgaven 10-404,, 1965

1694

1965 Uitgaven 1072-1198,, 1965

1695

1965 Uitgaven 410-838,, 1965

1696

1965 Uitgaven 848-1068,, 1965

1697

1966 Ontvangsten 195-315,, 1966

1698

1966 Ontvangsten 327-538,, 1966

1699

1966 Ontvangsten 591-1197,, 1966

1700

1966 Ontvangsten 9-193,, 1966

1701

1966 Uitgaven 1034-1198,, 1966

1702

1966 Uitgaven 10-404,, 1966

1703

1966 Uitgaven 410-838,, 1966

1704

1966 Uitgaven 848-1032,, 1966

1705

1967 Ontvangsten 195-317,, 1967

1706

1967 Ontvangsten 327-579,, 1967

1707

1967 Ontvangsten 591-1197,, 1967

1708

1967 Ontvangsten 9-191,, 1967

1709

1967 Uitgaven 10-404,, 1967

1710

1967 Uitgaven 1072-1198,, 1967

1711

1967 Uitgaven 412-816,, 1967
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1736-1745

1712

1967 Uitgaven 848-1068,, 1967

1713

1968 Ontvangsten 11-369,, 1968

1714

1968 Ontvangsten 371-739,, 1968

1715

1968 Ontvangsten 741-2263,, 1968

1716

1968 Uitgaven 1000-1430,, 1968

1717

1968 Uitgaven 1500-2268,, 1968

1718

1968 Uitgaven 2302-2632,, 1968

1719

1968 Uitgaven 502-998,, 1968

1720

1968 Uitgaven 8-498,, 1968

1721

1969 Ontvangsten 11-359,, 1969

1722

1969 Ontvangsten 1501-2633,, 1969

1723

1969 Ontvangsten 359-793,, 1969

1724

1969 Uitgaven 1002-1506,, 1969

1725

1969 Uitgaven 2002-2364,, 1969

1726

1969 Uitgaven 2366-2632,, 1969

1727

1969 Uitgaven 554-998,, 1969

1728

1969 Uitgaven 8-548,, 1969

1729

1970 Ontvangsten 11-299,, 1970

1730

1970 Ontvangsten 1501-2635,, 1970

1731

1970 Ontvangsten 301-499,, 1970

1732

1970 Ontvangsten 501-809,, 1970

1733

1970 Uitgaven 1500-2632,, 1970

1734

1970 Uitgaven 600-1432,, 1970

1735

1970 Uitgaven 8-596,, 1970

Grootboek Grondbedrijf,, 1939 1948
1736

1939

1737

1940

1738

1941

1739

1942

1740

1943

1741

1944

1742

1945

1743

1946
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1746-1749

1744

1947

1745

1948

Grootboek Centrale Comptabiliteit,, 1940 1943
1746

1940

1747

1941

1748

1942

1749

1943

1750

Grootboek Openbare Werken,, 1941 1943

1751-1777

Grootboek Centrale Kas,, 1944 1970
1751

1944

1752

1945

1753

1946

1754

1947

1755

1948

1756

1949

1757

1950

1758

1951

1759

1952

1760

1953

1761

1954

1762

1955

1763

1956

1764

1957

1765

1958

1766

1959

1767

1960

1768

1961

1769

1962

1770

1963

1771

1964

1772

1965

1773

1966

1774

1967
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1778-1785

1786-1793

1794-1815

1775

1968

1776

1969

1777

1970

Grootboek Gemeentereiniging,, 1941
1778

1941

1779

1942

1780

1943

1781

1944

1782

1945

1783

1946

1784

1947

1785

1948

Grootboek Woningbedrijf,, 1941 1948
1786

1941

1787

1942

1788

1943

1789

1944

1790

1945

1791

1946

1792

1947

1793

1948

Grootboek Keurings- en Slachthuisdienst,, 1941-1943
1794

1941

1795

1942

1796

1943

1797

1951

1798

1952

1799

1953

1800

1954

1801

1955

1802

1956

1803

1957

1804

1958
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1805

1959

1806

1960

1807

1961

1808

1962

1809

1963

1810

1964

1811

1965

1812

1967

1813

1969

1814

1970

1815

1971

1816

Saldistaten dienstrekeningen 41 t/m 58,, 1940

1817-1827

Saldistaten rekening-courant,, 1941 1944

1828-1829

1

1817

1941 groep 1 en 3,, 1941

3

1818

1941 groep 4 en 5,, 1941

3

1819

1941 groep 6 en 7,, 1941

3

1820

1942 groep 1 en 3,, 1942

3

1821

1942 groep 4 en 5,, 1942

3

1822

1942 groep 6 en 7,, 1942

3

1823

1943 groep 1 t/m 3,, 1943

3

1824

1943 groep 4 t/m 5,, 1943

3

1825

1943 groep 6 t/m 8,, 1943

3

1826

1944 groep 1 t/m 4,, 1944

3

1827

1944 groep 5 t/m 8,, 1944

3

Saldistaten Centrale Kas,, 1945
1828

11 kas t/m 51 soc. zaken,, 1945

1829

52 t/m 81,, 1945

2

1.04.02.06.01.04 Rekeningen
1830-1901

Verkrijging van goedkeuring van de rekening van inkomsten en uitgaven,, 1918 1989
1830

1918,

1831

1919,, 1920
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1832

1920,, 1921

1833

1921,, 1922

1834

1922,, 1923

1835

1923,, 1925

1836

1924,, 1926

1837

1925,, 1927

1838

1926,, 1928

1839

1927,, 1930

1840

1928,, 1930

1841

1929,, 1931

1842

1930,, 1932

1843

1931,, 1934

1844

1932,, 1935

1845

1933,, 1935

1846

1934,, 1936

1847

1935,, 1938

1848

1936,, 1939

1849

1937,, 1940

1850

1938,, 1941

1851

1939,, 1942

1852

1940,, 1943

1853

1941,, 1945

1854

1942,, 1946

1855

1943,, 1947

1856

1944,, 1948

1857

1945,, 1950

1858

1946,, 1950

1859

1947,, 1952

1860

1948,, 1953

1861

1949,, 1953

1862

1950,, 1954

1863

1951,, 1957

1864

1952,, 1954
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1865

1953,, 1959

1866

1954,, 1959

1867

1955,, 1961

1868

1957,, 1962

1869

1958,, 1965

1870

1959,, 1961

1871

1959,, 1965

1872

1960,, 1965

1873

1961,, 1966

1874

1962,, 1968

1875

1963,, 1969

1876

1964,, 1969

1877

1965,, 1967

1878

1966,

1879

1967,

1880

1968,, 1971

1881

1969,, 1973

1882

1970,

1883

1971,

1884

1972,

1885

1973,

1886

1974,

1887

1975,

1888

1976,

1889

1977,, 1981

1890

1978,

1891

1979,

1892

1980,

1893

1981,

1894

1982,

1895

1983,

1896

1984,

1897

1985,
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1902-1958

1898

1986,

1899

1987,

1900

1988,

1901

1989,

Bijlagen bij de rekening,, 1919 1969

31

1902

1919 bevelschrien tot betaling, , 1919 1920

1903

1919 bijlagen nummers 1 t/m 92, speciﬁeke staat van alle
ontvangsten en uitgaven, restantstaat, kohieren van schoolgelden,,
1920

1904

1920 bijlagen nummers 1 t/m 88, verzamelstaat van de
volgnummers v.d. rekening, kwartaalstaat, restantstaat, kohieren
van schoolgeld en hondenbelasng,, 1920 1921

1905

1920 Kohieren nummers 1 t/m 3 van de plaatselijke directe
belasng naar het inkomen over het dienstjaar 1920-1921,, 1920
1921

1906

1921 bijlagen nummers 1 t/m 95, kohieren van schoolgelden,,
1921 1922

1907

1922 bijlagen nummers 1 t/m 103,, 1922 1923

1908

1923 bijlagen nummers 1 t/m 108,, 1923 1924

1909

1924 bijlagen nummers 3575 t/m 3699, verzamelstaten van
inkomsten en uitgaven,, 1924 1925

1910

1925 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K,, 1925
1926

1911

1926 bijlage nummer 17, staten J en K, overzicht oninbare kosten
wegens faillissement,, 1926 1927

1912

1927 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K,, 1927
1928

1913

1929 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K,, 1929
1930

1914

1930 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K,
restantstaat,, 1930 1931

1915

1931 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K, , 1931
1932

1916

1932 genummerde bijlagen bij de rekening, staten J en K,, 1932
1933

1917

1933 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1933 1934

1918

1934 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1934 1935

1919

1935 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1935 1936

1
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1920

1936 bijlagen ontvangsten nummers 8 t/m 11,, 1936 1937

1921

1937 legeslijsten afdelingen bevolking, registratuur en burgerlijke
stand, staat van nog te betalen kosten, staat van vergoedingen ivm
verpleging behoeige krankzinnigen of idioten, , 1937 1938

1922

1939 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1939 1941

1923

1940 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1940 1942

1924

1941 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1941 1943

1925

1942 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1942 1946

1926

1943 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1943 1946

1927

1943 verzamelstaten model K,, 1943

1928

1944 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1944 1947

1929

1944 verzamelstaten model J,, 1944

1930

1944 verzamelstaten model K,, 1944

1931

1945 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1945 1947

1932

1945 verzamelstaten model J,, 1945

1933

1945 verzamelstaten model K,, 1945

1934

1946 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1946 1948

1935

1946 verzamelstaten model J,, 1946

1936

1946 verzamelstaten model K,, 1946

1937

1947 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1947 1949

1938

1948 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1948 1949

1939

1949 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1949 1950

1940

1950 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1950 1952

1941

1951 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1951 1953

1942

1952 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1952 1954

1943

1953 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1953 1955

1944

1954 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1954 1959

1945

1955 genummerde bijlagen bij de rekening, , 1955 1959

1946

1956 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1956 1960

1947

1957 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1957 1961

1948

1958 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1958 1962

1949

1959 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1959 1962

1950

1960 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1960 1965
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1951

1961 genummerde bijlagen bij de rekening, overzicht en bijlagen
van door de centrale kas aan de algemene dienst verstrekt kapitaal
over 1965 (ter vervanging van staat L II ),, 1961 1966

1952

1962 genummerde bijlagen bij de rekening, staat J, overzicht en
bijlagen van door de centrale kas aan de algemene dienst verstrekt
kapitaal over 1965 (ter vervanging van staat L II ),, 1962 1966

1953

1963 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1963 1966

1954

1964 genummerde bijlagen bij de rekening, staat J, , 1964 1966

1955

1965 genummerde bijlagen bij de rekening, staat J, overzicht en
bijlagen van door de centrale kas aan de algemene dienst verstrekt
kapitaal over 1965 (ter vervanging van staat L II ),, 1965 1966

1956

1966 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1966 1969

1957

1967 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1967 1970

1958

1968 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1968 1969

1959

1969 genummerde bijlagen bij de rekening,, 1969 1970

1960-1964

Correspondene met de controleur van de gemeenteﬁnanciën en Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland met betrekking tot de vaststelling van de rekening en verantwoording,,
1919 1991

1965-1988

1960

1918-1921,, 1919 1922

1961

1922-1925,, 1923 1927

1962

1926-1931,, 1927 1932

1963

1931-1935,, 1932 1938

1964

1936-1937,, 1937 1940

Correspondene met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met betrekking tot de
vaststelling van de rekening en verantwoording,, 1967
1965

Over de rekening van 1965,, 1967

1966

Over de rekening van 1966,, 1968

1967

Over de rekening van 1967,, 1968

1968

Over de rekening van 1968,, 1971

1969

Over de rekening van 1969,, 1970

1970

Over de rekening van 1970,, 1972

1971

Over de rekening van 1971,, 1972

1972

Over de rekening van 1972,, 1973

1973

Over de rekening van 1973,, 1974

1974

Over de rekening van 1974,, 1976

1975

Over de rekening van 1975,, 1977
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1989-8466

1976

Over de rekening van 1976,, 1977

1977

Over de rekening van 1977,, 1978

1978

Over de rekening van 1978,, 1981

1979

Over de rekening van 1979,, 1982

1980

Over de rekening van 1980,, 1983

1981

Over de rekening van 1981,, 1984

1982

Over de rekening van 1982,, 1984

1983

Over de rekening van 1983,, 1985

1984

Over de rekening van 1984,, 1987

1985

Over de rekening van 1985,, 1989

1986

Over de rekening van 1988,, 1991

1987

Over de rekening van 1989,, 1991

1988

Over de rekeningen van 1986- 1987,, 1989

Verkrijging van de rekening en verantwoording en verslagen van de gemeentelijke
diensten,, 1938 - 1989
1989

1938, G.E.B., Grondbedrijf, Gasfabriek, Reiniging,, 1938 1939

1990

1938, Openbare werken, Woningbedrijf, Keurings- en
slachthuisdienst,, 1939 1941

1991

1939, G.E.B., Grondbedrijf, Gasbedrijf, Reiniging,, 1940

1992

1939, Openbare werken, Woningbedrijf, Keurings- en
slachthuisdienst, Girokantoor,, 1939 1940

1993

1940, G.E.B., Grondbedrijf, Gasbedrijf, Reiniging, Openbare
weken, Woningfabriek,Keurings- en slachthuisdienst, Centrale
comptabiliteit, Girokantoor,, 1940 1941

1994

1941, G.E.B., Grondbedrijf, Gasfabriek, De reiniging, Openbare
werken, Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale
comptabiliteit,, 1942 1943

1995

1942, Openbare werken, Woningbedrijf, Gasfabriek,
Elektriciteitsbedrijf, Grondbedrijf, De reiniging, Sociale zaken,
Centrale Comptabiliteit, Keurings- en slachthuisdienst,, 1942 1944

1996

1943, Gasfabriek, Grondbedrijf, De reiniging, Centrale
comptabiliteit, Woningbedrijf, Openbare werken, Keurings- en
slachthuisdienst, Gemeenterekening,, 1946

1997

1944, Grondbedrijf, Gasfabriek, De reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1946 1947
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1998

1945, Openbare werken, De reiniging, Grondbedrijf, Woningbedrijf,
Gasbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1946 1947

1999

1946, Grondbedrijf, Gasfabriek, Openbare werken, Woningbedrijf,
De reiniging, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1947 1948

2000

1947, Grondbedrijf, Gasfabriek, De reiniging, Openbare werken, ,
1948 1949

2001

1947, Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas,
Dienst voor sociale zaken,, 1948 1949

2002

1948, Grondbedrijf, Gasbedrijf, Openbare werken, De reiniging,,
1949 1950

2003

1948, Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas,
Sociale zaken,, 1949 1953

2004

1949, Grondbedrijf, Reiniging, Keurings- en slachthuisdienst,
Sociale Zaken, Centrale kas,, 1950

2005

1949, Woningbedrijf, Openbare werken,, 1949 1950

2006

1950, Grondbedrijf, Gasfabriek, Openbare werken, , 1951 1952

2007

1950, Rekening, Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst,
Centrale kas, Sociale zaken,, 1952

2008

1951, Grondbedrijf, Gasfabriek, Reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keuring- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1953

2009

1952, Grondbedrijf, Gasfabriek, De reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1953 1954

2010

1953, Grondbedrijf, Gasfabriek, De reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1954 1959

2011

1954, Gasfabriek, Grondbedrijf, Woningbedrijf, Reiniging,
Openbare werken, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas,
Sociale zaken,, 1955 1956

2012

1955, Keurings- en slachthuisdienst, centrale kas, Sociale zaken,
gemeenterekening, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Woningbedrijf,
Reiniging, Openbare werken,, 1956 1961

2013

1956, Algemeen, Gasbedrijf, Openbare werken, Reiniging,
Woningbedrijf, Grondbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Sociale
zaken, Centrale kas, , 1957 1961

2014

1956, Centrale kas, Keurings- en slachthuisdienst, Woningbedrijf,
Openbare werken, De reiniging, Grondbedrijf,, 1957
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2015

1957, Grondbedrijf, Gasbedrijf, Openbare werken, Reinigingen,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken, Gemeenterekening,, 1958 1959

2016

1958, Centrale kas, Gasfabriek, Gemeenterekening, Grondbedrijf,
Keurings- en slachthuisdienst, Openbare werken, Reiniging, Sociale
zaken, Woningbedrijf, Sociale zaken,, 1959 1961

2017

1959, Centrale kas, Gasbedrijf, Gemeenterekening, Grondbedrijf,
Keurings- en slachthuisdienst, Openbare werken, Reiniging, Sociale
zaken, Woningbedrijf,, 1960 1961

2018

1960, Centrale kas, Gasbedrijf, Gemeenterekening, Grondbedrijf,
Keurings- en slachthuisdienst, Openbare werken, Reiniging, Sociale
zaken, Woningbedrijf,, 1963

2019

1961, Centrale kas, Gasbedrijf, Gemeente, Grondbedrijf, Keuringsen slachthuisdienst, Openbare werken, Reiniging, Sociale zaken,
Woningbedrijf, Maatschappelijk Hulpbetoon,, 1964 1966

2020

1962, Centrale kas, Gasbedrijf, Gemeente, Grondbedrijf, Keuringsen slachthuisdienst, Openbare werken, reiniging, Sociale zaken,
Woningbedrijf, Maatschappelijk Hulpbetoon,, 1964 1968

2021

1963, Centrale kas, Gasbedrijf, Gemeente, Grondbedrijf, Keuringsen slachthuisdienst, Maatschappelijk hulpbetoon, Openbare
werken, Reiniging, Sociale zaken, Woningbedrijf,, 1965

2022

1964, Stukken m.b.t. de vaststelling der rekening, Grondbedrijf,
Gasbedrijf, Reiniging, Openbare werken, Woningbedrijf, Keuringsen slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale zaken, Maatschappelijk
Hulpbetoon,, 1968 1970

2023

1965, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1966 1970

2024

1966, Grondbedrijf, Gasbedrijf, Reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
diensten,, 1969

2025

1967, Grondbedrijf, Gasbedrijf, Reiniging, Openbare werken,
Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale
zaken,, 1970

2026

1968, Gasbedrijf, Reiniging, Openbare werken, Woningbedrijf,
Keurings- en slachthuisdienst, Centrale kas, Sociale zaken, , 1971

2027

1969, Sociale zaken, Grondbedrijf, Gasbedrijf, Reiniging, Openbare
werken, Woningbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Centrale
kas,, 1971

2028

1970, Sociale dienst, Woningbedrijf, Reiniging, Centrale kas,
Grondbedrijf, Openbare werken, Gasbedrijf, Keurings- en
slachthuisdienst, Keuringsdienst van vee en vlees voor Bussum,
Naarden, Huizen, Laren, en Blaricum, , 1973
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2029

1971, Keurings- en slachthuisdienst, Keuringsdienst van vee en
vlees voor de gemeente Bussum, Naarden, Huizen, Laren en
Blaricum,, 1972

2030

1972, Openbare werken, Reiniging, Woningbedrijf, Grondbedrijf,
Sociale dienst, Keurings- en Slachthuisdienst, Gasbedrijf,, [1973]

2031

1973, Openbare werken, Reiniging, Grondbedrijf, Woningbedrijf,
GG en GD, Gasbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Sociale zaken,,
1974

2032

1974, Openbare werken, Reiniging, Grondbedrijf, Woningbedrijf,
Sociale dienst, Gasbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst,, 1975

2033

1975, Openbare werken, Reiniging, Grondbedrijf en Woningbedrijf,
Gasbedrijf, Keurings- en slachthuisdienst, Sociale dienst, GGGD,,
1976

2034

1976, Openbare werken, reiniging, grondbedrijf en woningbedrijf,
Keurings- en slachthuisdienst, Gasbedrijf, Sociale zaken, Onderwijs
en sportzaken, gemeente polie, GGGD,, 1977 1979

2035

1977, Dienst gemeentewerken, GGGD, Gasbedrijf, Keurings- en
slachthuisdienst, Sociale dienst,, 1978 1979

2036

1978, Keurings- en slachthuisdienst, Polie, Gemeentewerken,
Sociale dienst, Gasbedrijf, Vleeskeuringsdienst,, 1979 1981

2037

1979, Gemeentewerken, Gasbedrijf, Keuringsdienst,
Slachthuisdienst, Sociale diensten, , 1980 1983

2038

1980, Gemeentewerken, Sociale dienst, , 1981 1983

2039

1980, Vleeskeuringsdienst, Woningbedrijf, Gasbedrijf,
Grondbedrijf,, 1981 1984

2040

1981, Gasbedrijf, Openbare werken, Plantsoendienst,
Reinigingsdienst, Sociale dienst, Vleeskeuringsdienst,
Woningbedrijf, Grondbedrijf,, 1983 1985

2041

1982, Openbare werken, Plantsoendienst, Reinigingsdienst,
Sociale dienst, Vleeskeuringsdienst, Woningbedrijf, Gasbedrijf,
Gemeentewerken, Grondbedrijf,, 1983 1986

2042

1983, Reinigingsdienst, Sociale dienst, Vleeskeuringsdienst,
Woningbedrijf, Gasbedrijf, Gemeentewerken, , 1984 1987

2043

1984, Gasbedrijf, Gemeentewerken, , 1986 1987

2044

1984, Grondbedrijf, Openbare Werken, Plantsoendienst,
Reinigingsdienst, Sociale dienst, Vleeskeuringsdienst,
Woningbedrijf, , 1986

2045

1985, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Openbare werken, Plantsoendienst,
Reinigingsdienst, Sociale dienst, Woningbedrijf, , 1986 1988

2046

1986, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Openbare werken, Plantsoendienst,
Reinigingsdienst, Sociale Dienst, Woningbedrijf, , 1987 1989
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2051-2076

2047

1987, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Openbare werken, Plantsoendienst,
Reinigingsdienst, Sociale dienst, Woningbedrijf,, 1988 1989

2048

1988, Plantsoendienst, Reiniging, Woningbedrijf,, 1989 1990

2049

1988, Sociale dienst, Gasbedrijf, Grondbedrijf, Gemeentewerken:
Openbare werken, , 1989 1991

2050

1989, Plantsoendienst, Sociale dienst, Grondbedrijf,
Reinigingsdienst, Openbare werken, Woningbedrijf, Centrale
afdeling, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesng,, 1990 1991

8466

1948, Openbare werken, reinigingdienst, bouw- en woningtoezicht,
grondbedrijf, woningbedrijf, 1949

Verkrijging van rapporten van de gemeentelijke accountantsdienst betreﬀende de
controle van de jaarrekeningen van de algemene diensten en de diensten,, 1966 1991
2051

1964,, 1966

2052

1965,, 1968

2053

1966,, 1967

2054

1967,, 1970

2055

1968,, 1970

2056

1969,, 1972

2057

1970,, 1973

2058

1971,, 1970

2059

1972,, 1974

2060

1973,, 1975

2061

1974,, 1976

2062

1975,, 1977

2063

1976,, 1978

2064

1977,, 1979

2065

1978,, 1981

2066

1979,, 1983

2067

1980,, 1985

2068

1981,, 1985

2069

1982,, 1986

2070

1983, 1985 1986

2071

1984,, 1988

2072

1985,, 1988

2073

1986,, 1987
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2074

1987,, 1988

2075

1988,, 1990

2076

1989,, 1991

2077

Verkrijging van verslagen en jaarrekeningen van de N.V. Centrale antenne inrichng
Bussum over de jaren 1976-1989,, 1977 1990

2078

Verkrijgen van de bepaling 1986 van de N.V. antenne inrichng Bussum van het jaar 1986,,
1985
1

2079

Verkrijging van verslagen en jaarrekeningen van de N.V. Centrale antenne inrichng
Bussum over de jaren 1976-1989. Over de boekjaren 1984-1989,, 1977 1990

1112-1113

Vaststelling van het beleid inzake het opstellen van de begrongen en rekeningen,, 1919
1989
1112

1919 1978

1113

1979 1989

1.04.02.06.02 Financieel beheer
2080-2081

2082-2085

Vaststelling van afschrijvingstabellen voor de takken van dienst,, 1919 1947
2080

Electriciteitsbedrijf, gasbedrijf, de reiniging  openbare werken 
woningbedrijf,, 1919 1947

2081

Rioolwaterzuivering, keurings- en slachthuisdienst, girokantoor 
centrale comptabiliteit,, 1923 1946

Raadsbesluiten en akten van overeenkomst van geldlening,, 1919 1986
2082

1919 1935

2083

1936 1939

2084

1940 1949

2085

1950 1986

2086

Besluitvorming omtrent het instellen van een centrale bedrijfskas voor de
Gemeentebedrijven,, 1920

2087

Correspondene met de Gemeentebedrijven inzake de instelling van het fonds voor
buitengewone middelen,, 1922 1923

2088

Vaststelling van de Verordening tot wijziging van het Reglement en tarief voor de levering
van electriciteit en gas,, 1923

2089

Instelling en samenstelling van en onderzoeken door de Bezuinigingscommissie,, 1931
1935

2090

Besluitvorming omtrent de controle op de rekenplichgen en het rekenplichg beheer,
waaronder de vaststelling en wijzigingen van de Verordening houdende regelen met
betrekking tot de controle op de gemeenteﬁnanciën,, 1931 1989
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2091

Verkrijging van de rapporten van het onderzoek bij de Gasfabriek en het
Electriciteitsbedrijf door het Raadgevend Bureau voor Organisae in verband met
bezuinigingen,, 1932

2092

Notulen van de vergaderingen van de Bezuinigingscommissie,, 1932 1933

2093

Vaststelling van het beleid inzake de belegging van kasgelden,, 1932 1967

2094

Vaststelling van de Verordening betreﬀende de incasso-kosten op vorderingen der
gemeente,, 1934

2095

Noes en rapporten met betrekking tot geldleningen en de ﬁnanciering van jdelijke
kasbehoeen en besluiten met betrekking tot de verhaal van couponbelasng,, 1934
1947

2096

Besluitvorming omtrent de centralisering van het kasbeheer en de verkrijging van
opgaven van de Gemeentebedrijven van de vermoedelijk benodigde kasgelden,, 1940
1944

2097

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de centrale kas en de
kapitaalsadministrae,, 1942 1949

2098

Besluitvorming omtrent het aangaan en het beëindigen van een overeenkomst met het
Centraal Veriﬁcaebureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake de controle
op de gemeenteﬁnanciën,, 1944 1951

2099

Besluitvorming ten aanzien van diverse gelden naar aanleiding van de Rijksmaatregelen
met betrekking tot geldsanering en -zuivering,, 1945 1947

2100

Opgaven aan derden van ten onrechte gedane uitgaven jdens de bezengsjd die zo
mogelijk te verhalen zijn op het vermogen van gewezen NSB-funconarissen,, 1946 1948

2101

Verkrijging van opgaven van de boekwaarden van de bezingen van takken van dienst op
1 januari,, 1948

2102

Vaststelling, uitvoering en intrekking van de Regeling ﬁaering betalingen,, 1949 1970

2103

Verkrijging van de verslagen van de controleur der gemeenteﬁnanciën over het 1e, 2e en
3e kwartaal van 1951,, 1951

2104

Jaarlijkse vaststelling van de rentevergoeding voor bij de gemeente belegde en
opgenomen gelden door woningbouwverenigingen en anderen over de jaren 1968 t/m
1986,, 1968 1985

2105-2109

Vaststelling van de investeringsplannen,, 1969 1977
2105

Voorbereidende werkzaamheden door Bureau Twijnstra en
Gudde,, 1969 1972

2106

Voor de jaren 1973 t/m 1976 en 1974 t/m 1977,, 1972 1974

2107

Voor de jaren 1975 t/m 1978 en 1976 t/m 1979,, 1974 1975

2108

Voor de jaren 1977 t/m 1980,, 1975 1977

2109

Voor de jaren 1978 t/m 1982,, 1977

2110

Vaststelling van de budgetprognose voor de jaren 1973 t/m 1976,, 1971 1976

2111

Aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandse
Gemeenten met uitbreiding van rekening-couranten zonder faciliteiten,, 1972
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2112

Vaststelling en evaluae van afschrijvingsmethoden en -termijnen,, 1973 1989

2113-2114

Vaststelling van de dekkingsplannen,, 1973 1990

2115-2116

2113

Over de jaren 1975-1978 t/m 1980-1984,, 1973 1980

2114

Over de jaren 1981-1985 t/m 1989-1993,, 1980 1990

Vaststelling, bijstelling en realisering van de uitgavenplannen,, 1977 1987
2115

Over de jaren 1978-1982 en 1979-1983,, 1977 1979

2116

Over de jaren 1980-1984, 1981-1985 en 1982-1986,, 1980 1987

2117

Vaststelling van de ﬁnanciële meerjarenplanning voor de jaren 1980-1984 t/m
1989-1993,, 1979 1988

2118

Jaarlijkse vaststelling van de uitgavenbeperkingen (beleidsombuigingen),, 1974 1982

2119

Onderzoek naar de mogelijkheden tot beleidsombuigingen c.q. uitgavenbeperkingen
binnen het gemeentelijk dienstverlenings- en voorzieningenpakket,, 1978 1987

2120

Verstrekking van machgingen aan Burgemeester en Wethouders door de Raad tot het
aangaan van kasgeldleningen en vaste geldleningen,, 1979 1989

2121

Instelling van en taakuitvoering door de Werkgroep bezuinigingen,, 1980 1985

2122

Vaststelling van rentevergoedingen c.q. -berekeningen voor instellingen waarmee een
rekening-courantovereenkomst is aangegaan,, 1981 1985

2123

Vaststelling van het beleid ten aanzien van bezuinigingen op de middellange termijn,,
1982 1984

2124

Agenda's en notulen van de Commissie bezuinigingen,, 1982 1984

2125

Instelling, samenstelling, taakuitvoering en opheﬃng van de Commissie bezuinigingen,,
1982 1985

2126

Agenda's en notulen van de Werkgroep bezuinigingen,, 1982 1985

2127

Exemplaren van het 'Bussums Bezuinigings Blad; periodiek informaeblad van de
Werkgroep bezuinigingen',, 1982 1985

2128

Besluit om met ingang van 1983 rente te vergoeden over de bij het gemeentelijk
woningbedrijf door huurders gestorte waarborgsommen,, 1983

2129

Verstrekking van machgingen aan Burgemeester en Wethouders door de Raad om in
daarvoor in aanmerking komende gevallen over te gaan tot conversie van geldleningen,,
1983 1989

2130

Verkrijging van het rapport "12,5 jaar bezuinigingen in Bussum" opgesteld door de
Werkgroep bezuinigingen,, 1986 1987

2131

Verkrijging van de vergelijkende budgetanalyse (VBA) voor de jaren 1988 en 1989 van het
BV Accountantskantoor VNG,, 1988 1989

2132

Aangaan van een raamovereenkomst voor geïntegreerde dienstverlening met de N.V. Bank
voor Nederlandse Gemeenten,, 1988 1989

2133

Noes betreﬀende onderzoek naar beleidsombuigingen en eﬃciencymaatregelen,, 1989
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2134

Onderzoek naar de privasering van de accountantscontrole van de gemeenteﬁnanciën
alsmede besluiten tot opheﬃng van de gemeentelijke accountantsdienst en wijziging
van de Verordening houdende regelen met betrekking tot de controle op de
gemeenteﬁnanciën,, 1989

8378

Vaststelling Regeling betreﬀende het beheer van de geldmiddelen en de inrichng
van de ﬁnanciële administrae en de controle op het geldelijk beheer en de ﬁnanciële
administrae, 1979
1

1111

Vaststelling van het beleid inzake de gemeenteﬁnanciën,, 1921 1989

1.04.02.07 Benodigdheden en hulpmiddelen
1.04.02.07.01 Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebouwen en werkruimten
2135

Besluitvorming naar aanleiding van het verzoek van het Algemeen Comité van Verweer
tegen Terreur en Vervolging in Duitsland geen gebruik te maken van Duitse producten en
geen opdrachten te geven aan Duitse ﬁrma's,, 1933

2136

Besluitvorming omtrent aanschaf van schilderijen en andere kunstwerken ten behoeve
van de gemeentegebouwen,, 1953 1986

2137

Vaststelling van de richtlijn voor de aanschaf van aangepaste stoelen,, 1979

2138

Besluitvorming omtrent de aankleding van de raadszaal en de trouwzaal,, 1923 1953

1.04.02.07.02 Benodigdheden voor administrae en het beheer
1.04.02.07.02.01 Kantoorbenodigdheden
2139

Besluitvorming omtrent het in eigen beheer vervaardigen c.q. vermenigvuldigen van het
gemeenteblad en het inbinden ervan,, 1968 1972

2140

Besluitvorming omtrent het vervaardigen van drukwerk in eigen beheer,, 1981

1.04.02.07.02.02 Archief(bescheiden) en registratuur
2141-2142

Besluitvorming omtrent het beheer van en de controle op de gemeente-archieven,,
1918-1966
2141

1918 1966

2142

1979 1989

2143

Inventaris van het archief van de gemeente van 1817 - 1918, dat op 28 december 1993 is
overgedragen aan het stads- en streekarchief Naarden,, 1941

2144-2146

Processen-verbaal van vernieging van archieescheiden,, 1942 1989
2144

1942 1987

2145

Van de Gemeentelijke Sociale Dienst,, 1973 1989

2146

1988 1989

2147

Onderzoek naar de centralisae of decentralisae van archieestanden,, 1988

8205

Vaststelling van de archiefverordening en aanwijzing van een archieewaarplaats, 1973
1

1.04.02.07.02.03 Publicaes
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2148

Stuk betreﬀende de huidige stand van zaken en de toekomst van de bibliotheek van
Gemeentewerken,, 1984

1.04.02.07.02.04 Audieve, visuele en audiovisuele documenten
2149

Besluiten tot het laten vervaardigen van topograﬁsche kaarten en luchtopnamen van de
gemeente,, 1952 1979

2150

Besluitvorming omtrent het vastleggen van onvervangbare gegevens op microﬁlm, 1981 1988

1.04.02.07.02.05 Telecommunicae
2151

Deelname in de uitvoering van een berichtendienst in noodgevallen en de aansluing van
het raadhuis op het telex-net,, 1943

1.04.02.07.03 Publiciteit en voorlichng
2152

Opdrachtverstrekking voor de vervaardiging van een advertenekader en het verzorgen
van advertenes door reclamebureau K.S.M. Partners,, 1978 1985

2153

Besluitvorming omtrent de uitgave van een speciaal verzets- en bevrijdingsnummer van
het Voorlichngsblad in het kader van 4 en 5 mei,, 1980 1981

2154

Opdrachtverstrekking voor de vervaardiging van de huissjl door reclamebureau K.S.M.
Partners,, 1982 1985

2155

Besluitvorming omtrent publiciteit en voorlichng, , 1982 1989

2156

Besluitvorming omtrent de openbaarheid van vergaderingen,, 1970 1980

2157-2159

Besluitvorming omtrent de verbetering van de communicae tussen de overheid en de
burgerij,, 1969 1980
2157

Voorbereiding en vaststelling van de discussienota,, 1969 1972

2158

Verdere uitwerking, onderzoek door Veldkamp Marktonderzoek BV
en suggeses van burgers,, 1971 1980

2159

Rapporten behorend bij het onderzoek uitgevoerd door Veldkamp
Marktonderzoek BV,, 1974

2160

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening, regelende de samenstelling, werkwijze en
bevoegdheden van de Commissie verhouding gemeentebestuur-burgerij,, 1971 1979

2161

Instelling van de Commissie verhouding gemeentebestuur-burgerij,, 1971

2162

Besluitvorming omtrent het aanstellen van een voorlichngsambtenaar en de uitvoering
van deze taak,, 1971 1981

2163

Besluitvorming omtrent inspraak door derden,, 1972 1979

2164

Besluitvorming omtrent het organiseren van wijkavonden ter verbetering van de
communicae tussen de overheid en de burgerij en de evaluae ervan,, 1986 1989

8171-8173

't Voorlicht, informaepagina van de gemeente Bussum, 1992 - 2006
8171

1992 - 1997

8172

1998 - 2001

3
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8173
8492-8493

2002 - 2006

Voorlichngsblad van de Gemeente Bussum, 1976 - 1989
8492

6e jaargang nummer 3 - 10e jaargang nummer 1, 061976 021980

8493

11e jaargang nummer 1 - 19e jaargang nummer 1, 021981 021989

8494

"De Gemeentegids", voorlichngsblad van de Gemeente Bussum, 1e jaargang, nummer 1
- 6e jaargang, nummer 2, 061971 - 041976

8497

Informaeboekje voor nieuwe bewoners van gemeente Bussum geteld respecevelijk
"Gids voor Bussum", "Wegwijzer voor Bussum" en "Gemeente Gids Bussum" , 1977 - 1990
1

1.04.02.07.04 Benodigdheden en hulpmiddelen ter voorlichng van de administrae
2165

Besluitvorming omtrent de inhuur van derden voor het vertalen van gemeentelijke
stukken in het Duits,, 1940 1943

2166

Vaststelling van de algemene aanwijzingen voor de administrae, waaronder het
redigeren van brieven en de bezuiniging op papierverbruik,, 1941 1956

1.04.02.07.05 Vervoer en vervoermiddelen
2167

Toewijzing van benzine en de verantwoording van het verbruik door de polie, brandweer
en luchtbeschermingsdienst,, 1940 1945

2168

Besluitvorming omtrent het gebruik en verkrijging van vergunningen ten behoeve van
gemeentelijke vervoermiddelen,, 1942 1947

2169

Verkrijging van een automobiel merk Chrysler uit vijandelijk vermogen na een procedure
bij de Raad voor Rechtsherstel afdeling rechtspraak kamer Amsterdam, aangespannen
door de N.V. Nederlandsche Vliegtuigenfabriek Fokker,, 1945 1947

1.04.02.08 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
1.04.02.08.01 Dienstgebouwen
2170-2171

Schng van een nieuw dienstgebouw,, 1919 1940
2170

Diverse onderzoeks-rapporten naar de huisvesng van
gemeentediensten en het jdelijk schten van een houten gebouw
achter het bestaande gemeentehuis,, 1919 1940

2171

Vervolg-rapport en tekeningen,, 1940

2172

Uitbreiding, verbetering en inrichng van kantoren in het gemeentehuis en de plaatsing
van een tweede rijwielstalling,, 1919 1948

2173

Planontwikkeling en beschikbaarstelling krediet,, 1930 1931

2173-2174

Verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis (waaronder het maken van een nieuwe
raadszaal),, 1930 1932
2173

Planontwikkeling en beschikbaarstelling krediet,, 1930 1931
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2174

Planontwikkeling, beschikbaarstelling aanvullend krediet en
uitvoering,, 1931 1932

2174

Planontwikkeling, beschikbaarstelling aanvullend krediet en uitvoering,, 1931 1932

2175

Verbouw en inrichng van het oude postkantoor aan de Havenstraat 4a voor de
huisvesng van de afdelingen Bevolking, Sociale Zaken en het Girokantoor,, 1934 1940

2176-2199

Schng van een nieuw raadhuis (gemeentehuis) op het gedempte haventerrein aan de
Brinklaan, 1950 1966
2176

Uitschrijving van een prijsvraag voor het ontwerp van het nieuwe
raadhuis (gemeentehuis) en architectenkeuze, 1950 1960

2177

Voorbereiding van de bouw, rioleringswerken en
beschikbaarstelling kredieten,, 1954 1962

2178

Bestek met tekeningen voor de bouw van het raadhuis,, 1958

2179

Bestek met tekeningen voor aanleg van een centrale
verwarmingsinstallae met oliestookinrichng en een venlaeinrichng,, 1958 1959

2180

Bestek met tekeningen voor het maken van electrische
regelinstallaes behorend bij de installaes voor verwarming en
venlae,, 1959

2181

Bestek met tekeningen ten behoeve van de liinstallae,, 1959

2182

Bestek met tekeningen ten behoeve van de electrische installaes,,
1959

2183

Construceberekeningen ten behoeve van de keldervloer,, 1958

2184

Construcetekeningen ten behoeve van de keldervloer,, 1958

2185

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
kolommen in de kelder,, 1958 1959

2186

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
gevelbanden in de kelder,, 1959

2187

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
trappen tussen as 12, 89 en 2324,, 1959

2188

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
beganegrond vloer,, 1959

2189

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
gevelbanden in de begane grond en eerste en tweede verdieping,,
1959

2190

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
eerste verdiepingvloer,, 1959

2191

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
tweede verdieping,, 1959

2192

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van het dak,,
1959
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2200-2201

2193

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van het
trafostaon,, 1959

2194

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van het
dakhuis, de buitentrap en de fundering van de olietanks,, 1959

2195

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
betonplanken van de pers- en publieke tribune,, 1960

2196

Aanbesteding van de bouw en de diverse deelbestekken ten
behoeve van technische installaes en voorzieningen en stukken
inzake de oﬃciële opening,, 1958 1966

2197

Diverse tekeningen (niet behorend tot een speciﬁek bestek),, 1959
1961

2198

Bestek en tekeningen voor de bouw van twee conciergewoningen
aan de Landstraat hoek Genestetlaan,, 1960

2199

Gastenboek en receperegister ter gelegenheid van de oﬃciële
opening van het nieuwe raadhuis op 11 september 1961,, 1961

Besluitvorming omtrent aanschaf en gebruik van het carillon voor het raadhuis,, 1952
1989
2200

Aanschaf,, 1952 1974

2201

Bespeling en gebruik,, 1973 1989

2202

Aanschaf van meubilair en besluitvorming omtrent de inrichng van het raadhuis aan de
Brinklaan 35,, 1953 1988

2203-2204

Bouw, uitbreiding en verbouw van een dienstgebouw voor het Gasbedrijf aan de
Slochterenlaan 31,, 1956 1986

2205-2220

2203

1956 1974

2204

1977 1986

Aouw van het raadhuis,, 1960 1975
2205

Voorbereiding en beschikbaarstelling voorbereidingskrediet,, 1960
1972

2206

Tekeningen,, 1960 1968

2207

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
uitbreiding van het raadhuis, te weten de muziektent, keerwanden
en buitentrappen,, 1961

2208

Construcetekeningen en -berekeningen ten behoeve van de
uitbreiding van het raadhuis, te weten het zuidelijk deel van de
kelder en de jdelijke keerwand,, 1961

2209

Bestek en tekeningen,, 1968

2210

Bestekken en tekeningen voor de regelinstallaes en
werktuigkundige installaes,, 1968

2211

Bestek en tekeningen voor de electrische installaes,, 1968
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2212

Nadere uitwerking van de plannen en verkrijging van
Rijksgoedkeuring,, 1971 1972

2213

Notulen van de vergaderingen van de Commissie ad hoc aouw
raadhuis,, 1971 1974

2214

Uitvoering van de aanleg van technische installaes en de
inrichng en voorzieningen aan het gebouw,, 1972 1974

2215

Vaststelling van het jd- en termijnschema en aanbesteding van
het bestek,, 1972 1974

2216

Samenstelling, vaststelling van de taak en notulen van de
vergaderingen van de (deel)begeleidingsgroep,, 1972 1975

2217

Inrichng van en aanleg van voorzieningen aan het gebouw,, 1973
1974

2218

Inrichng van en aanleg van voorzieningen aan het gebouw,, 1973
1975

2219

Meubilering,, 1974

2220

Opening nieuwe vleugel,, 1974

2221

Besluitvorming omtrent de exploitae van de kelder/kanne in het raadhuis door 't Spant
tot 31 mei 1987 en daarna in eigen beheer door de gemeente,, 1974 1989

2222-2224

Het treﬀen van maatregelen ten behoeve van de bewaking en beveiliging van het raadhuis
aan de Brinklaan 35,, 1975 1989

2225-2226

2227-2228

2222

1975 1985

2223

Brandbeveiligingsmaatregelen,, 1981 1988

2224

1986 1989

Verbeteringen, onderhoud en het treﬀen van voorzieningen ten behoeve van het raadhuis
aan de Brinklaan 35, , 1978 - 1989
2225

1978 1983

2226

1983 1989

Herindeling van de ruimten in het raadhuis aan de Brinklaan 35,, 1978-1981
2227

1978 1981

2228

1984 1987

2229

Het treﬀen van energiebesparende maatregelen in het raadhuis aan de Brinklaan 35 en de
evaluae ervan,, 1981 1985

2230

Aanschaf van geluidsinstallaes voor de raadzaal en de raadhuiskelder,, 1985 1988

8351

Vaststelling van de richtlijnen voor het gebruik van de commissiekamer, het beleid met
betrekking tot het ingebruikgeven van ruimten in het gemeentehuis en de tarieven voor
de huur van de raadhuiskelder, 1977 - 1983
1
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8352

Vaststelling van de richtlijnen voor het gebruik van de ontmoengsruimte van het
gemeentehuis,, 1974 - 1988
1

1.04.02.08.02 Ambts- of dienstwoningen
2231

Besluitvorming omtrent het gebruik en onderhoud van ambts- en dienstwoningen,, 1949
1977

2232

Verhuur van twee dienstwoningen aan de Hoolaan 36 en 38 aan personeel werkzaam bij
het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland,, 1976 1985

1.04.02.08.03 Gebouwen en werkplaatsen voor de technische dienst
2233

Besluitvorming omtrent het instellen van een centrale werkplaats voor het gemeentelijk
wagenpark,, 1967 1972

2234

Stukken betreﬀende het bouwen, vervangen en afstoten van wijkposten,, 1969 1988

2235

Aankoop van een loods aan de Vaartweg en overplaatsing van de gemeentewerf van de
Landstraat naar de Vaartweg,, 1970 1988

1.04.02.09 Uitoefening van de dienst
1.04.02.09.01 Dienstvoorschrien
2239-2241

Vaststelling van de dienstvoorschrien,, 1964 1989
2239

1964 1982

2240

1983 1989

2241

Ten behoeve van de Gemeentelijke Sociale Dienst (per 01-03-1989
Sector Welzijn),, 1987 1989

1.04.02.09.02 Administraeve organisae
1.04.02.09.02.01 Werkclassiﬁcae, funcewaardering en -analyse
2259

Invoering van werkclassiﬁcae en prestaebeloning voor het gemeentepersoneel en
aansluing bij het Bureau Personeelsbeheer en Organisae van de VNG,, 1953 1965

2260-2269

Invoering van een systeem voor funcewaardering,, 1974 1989
2260

Besluitvorming omtrent de keuze van het systeem, instelling en
samenstelling van de Waarderingscommissie en de uitbesteding
van werkzaamheden,, 1974 1987

2261

Samenstelling van de Bezwarencommissie en vaststelling van het
honorarium voor de leden,, 1980 1988

2262

Evaluae,, 1981 1982

2263

Besluiten van Burgemeester en Wethouders,, 1982 1984

2264

Besluiten van Burgemeester en Wethouders,, 1985 1988

2265

Stukken betreﬀende de Voorbereidingscommissie,, 1982 1989

2266

Vaststelling van de funcewaardering en inschaling van
diensthoofden,, 1983 1985
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2267

Vastgestelde funcebeschrijvingen ten behoeve van de Reiniging,
Plantsoenendienst, Bouwkunde/Stedebouw en Weg- en
Waterbouw,, 1988

2268

Vaststelling van de indeling in schaalniveaus van de
"handarbeiders",, 1988 1989

2269

Vastgestelde funcebeschrijvingen van de afdelingen Algemene
en Burgerzaken, Financiën en administrae en Personeel en
Organisae en van de sectoren Gemeentewerken, Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesng en Welzijn,, 1989

1.04.02.09.02.02 Automasering
2270

Besluit tot instelling van de werkgroep automasering,, 1980 1981

2271-2273

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de werkgroep, later stuurgroep
automasering,, 1980 1989
2271

1980-1986,

2272

1987,

2273

1988-1989,

2274

Verkrijging van een samenvang van de werkzaamheden van de werkgroep
automasering alsmede bespreking van de nota automasering,, 1982 1985

2275

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep informaevoorzienings- en
automaseringsplan,, 1987 1989

2276

Instelling en samenstelling van de stuurgroep en gebruikersoverleg automasering,, 1985
1986

2277

Instelling van de werkgroep informaevoorzienings- en automaseringsplan voor de jaren
1989-1992 alsmede vaststelling van de "nota goed geïnformeerd, liefst geautomaseerd",,
1988 1989

2278

Vaststelling van de jaarplannen informaevoorziening en automasering 1990 t/m 1992,,
1989 1992

2279

Vaststelling van een begrongswijziging ten behoeve van de automasering van de
gemeente,, 1985

2280

Verkrijging van een inventarisae ten behoeve van de opstelling van een automaseringsen informaeplan,, 1983

2281

Verkrijging van de noe van bevolkingsadministrae naar basisadministrae (het project
GBA) van het hoofd van de afdeling burgerzaken,, 1985

2282

Conceptnota's evaluae automasering en vorming, opleiding en training voor de afdeling
Sociale Dienst,, 1988

2283

Nota aan het coördinaeoverleg I en A betreﬀende een voorstel tot besteding van het
automaseringskrediet 1990,, 1989

2284

Nota centrale of decentrale automaseringsbudgeen van de coördinator I&A alsmede de
nota minimum-plaatje met betrekking tot het automaseringsplan 1991,, 1990 1991
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2285

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Centrum voor automasering NoordHolland alsmede besluit tot instemming met de opheﬃng,, 1970-1971

2286

Besluit tot het niet invoeren van de derde fase van de automasering van de
bevolkingsadministrae; noe van het hoofd van de afdeling burgerlijke stand aan de
commissie automasering betreﬀende de automasering van de bevolkingsadministrae,,
1981

2287-2288

Voeren van verweer voor de rechtbank en het gerechtshof te Amsterdam inzake de
procedure tegen Samsom Data Systemen (eiser) betreﬀende de automasering van de
administrae,, 1985-1995
2287

1985

2288

1986-1995

2289

Besluit tot aanschaf van het sowarepakket GIDAO voor de leerplichtadministrae,, 1986

2290

Besluiten tot beschikbaarstelling van kredieten tot uitbreiding van capaciteit van de
computersystemen alsmede de noe betreﬀende het beheer van personal computers,,
1986 1989

2291

Besluit tot aanschaf van een personeelsinformaesysteem alsmede koppeling van
salarisadministrae en personeelsinformaesysteem,, 1986 1989

2292

Besluiten tot aanschaf van de databanken AROB en Bouwrecht,, 1987 1988

1.04.02.09.02.03 Organisae van de dienst
2293

Vaststelling van het reglement ideeënbus 1973 en verkrijging van resultaten met
bespreking,, 1972 1985

2294

Instelling van de werkgroep uitwerking zeleheer en administrae alsmede verkrijging
van het eindrapport van de werkgroep,, 1988 1989

8210

Vaststelling en wijziging van het reglement voor de Ideeënbus voor de gemeente Bussum,
1987 - 1989
1

2242-2244

Besluitvorming omtrent de organisae van de diverse afdelingen, waaronder de
vaststelling van de Verordening op de organisae van de gemeentesecretarie, de instelling
en reorganisae van diverse afdelingen en besluiten ten aanzien van personeelsbezeng
en -uitbreiding,, 1938 1989
2242

1938 1974

2243

1975 1982

2244

1983 1989

2245

Reorganisae van de woningdienst door de vorming van de secretarie-afdeling
huisvesng,, 1947 1950

2246

Opdrachtverstrekking aan de Gemeentelijke Accountantsdienst voor een onderzoek naar
het samengaan van ﬁnanciële administraes dan wel van ﬁnancieel-administraeve taken
binnen de gemeente,, 1967 1970

2247

Behandeling van het rapport van de Nederlandse Organisae Kring over de
organisaeverandering in het gemeentelijk apparaat,, 1975 1981
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2248

Besluitvorming omtrent de organisae van de sector Gemeentewerken,, 1980 1989

2249

Opdrachtverstrekking aan Bakkenist, Spits en Co. voor het uitvoeren van onderzoeken
naar de structuur en het funconeren van het ambtelijk apparaat,, 1987

2250

Agenda's, bijlagen bij en verslagen van de vergaderingen van de Begeleidingscommissie
reorganisae,, 1987

2251

Besluitvorming omtrent de organisaeverandering van het ambtelijk apparaat,, 1987 1991

2252

April t/m juli, 1988

2252-2254

Agenda's, bijlagen bij en verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep
organisaeverandering,, 1988
2252

April t/m juli, 1988

2253

Augustus t/m november, 1988

2254

Januari  februari, 1989

2253

Augustus t/m november, 1988

2254

Januari  februari, 1989

2255

Agenda's, bijlagen bij en verslagen van de vergaderingen,, 1988 1989

2255-2256

Stukken betreﬀende de Werkgroep bevoegdheden en procedures in de nieuwe
organisae,, 1988 1989
2255

Agenda's, bijlagen bij en verslagen van de vergaderingen,, 1988
1989

2256

Resultaten van het onderzoek naar de te delegeren en mandateren
bevoegdheden,, 1988 1989

2256

Resultaten van het onderzoek naar de te delegeren en mandateren bevoegdheden,, 1988
1989

2257

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van het managemeneam,, 1989

2258

Evaluae van de reorganisae,, 1989 1991

8207

Vaststelling door Burgemeester en Wethouders van de nota Het sociale beleid in de
nieuwe organisae van de gemeente Bussum, 1989
1

2236

Evaluae van het houden van werkoverleggen binnen de verschillende afdelingen,, 1989

2237-2238

Agenda's en verslagen van het diensthoofdenoverleg,, 1982 1989
2237

1982 1987

2238

1988 1989

1.04.02.10 Verschuldigde belasngen en heﬃngen
1.05 Vorming, samenstelling en ontbinding van vertegenwoordigende lichamen
2298

Vaststelling van de Verordeningen, houdende aanwijzing van stemlokalen binnen de
gemeente, alsmede van een stemlokaal voor elk hoofdstembureau voor de verkiezing van
de leden van de Gemeenteraad,, 1919 1966
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2299

Besluitvorming omtrent de verdeling van de gemeente in kieskringen en stemdistricten,,
1921 1961

2300

Vaststelling van het beleid inzake het kiesrecht van niet-Nederlandse ingezetenen en
correspondene met de Burgemeester van Amsterdam inzake het uitoefenen van
kiesrecht door forensen,, 1954

1.06 Lichamen, organen, instellingen en funconarissen
1.06.01 Gemeenteraad
1.06.01.01 Commissies uit vertegenwoordigende lichamen
2515

Bekendmaking van de benoeming van gemeenteraadleden in de vaste commissies van
bijstand alsmede van de aanwijzing van voorziers van die commissies,, 1919 1961

2516

Noes betreﬀende het aanwijzen van plaatsvervangende leden in de commissies voor
Georganiseerd Overleg en Commissie gemeentebestuur - burgerij,, 1977
2

2517

Benoeming van secretarissen en adjunct-secretarissen alsmede besluit tot afschaﬃng van
de adjunct-secretariaten,, 1965 1989

2518

Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de vaste commissies van advies en
bijstand aan burgemeester en wethouders op vijf,, 1966
2

2519-2522

Agenda's van de vergaderingen van en overzichten van mededelingen aan de
raadscommissies,, 1977 1989
2519

1977 1979

2520

1980 1982

2521

1983 1984

2522

1985 1989

2523

Overzicht van commissies en verklaringen van leden van commissies betreﬀende hun
lidmaatschap van polieke parjen op 4 juli 1941 en 29 september 1941,, 1941

2524

Overzichten van de samenstelling van commissies uit de gemeenteraad,, 1962-1975

2525

Overzichten van de samenstelling van commissies uit de gemeenteraad,, 1962 1988

2526

Overzichten van de samenstelling van de commissies van de gemeenteraad in de periode
1964-1989,, 1964 1989

2527

Overzichten van de samenstelling van commissie van overleg voor het midden- en
kleinbedrijf te Bussum,, 1971 1978

2528-2556

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Openbare Werken, met van
1919 - 1940 klappers op de notulen,, 1915 1970
2528

3 maart 1915 - 20 augustus 1915, met notulen van de
vergaderingen van de Commissie voor de rooilijnen 7 mei 1915 27 april 1920,

2529

7 oktober en 30 december 1915,

2530

1919,

1
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2557-2558

2531

1920,

1

2532

1921,

1

2533

1922,

1

2534

1923,

1

2535

1924,

1

2536

1925,

1

2537

1926,

1

2538

1927,

1

2539

1928,

1

2540

1929,

1

2541

1930,

1

2542

1931,

1

2543

1932,

1

2544

1934,

1

2545

1935,

1

2546

1936,

1

2547

1937,

1

2548

1938,

1

2549

1939-1941,

2550

1946-1952,

2551

1933,

2552

1953-1957,

2553

1958-1959,

2554

1960-1961,

2555

1962-1964,

2556

1965-1970,

1

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Rooilijnen,, 1915 1920
7 mei 1915 - 27 april 1920,

2558

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Reinigingsdienst,, 14 december
1915
1

2559-2562

Notulen van de vergaderingen van de Commissie van bijstand in het beheer der
Lichtbedrijven,, 1919 mei 1939
2559

1919 - 1925,
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2563-2576

2560

1926 - 1928,

2561

1929-1934,

2562

april 1937 - mei 1939,

Notulen van de vergaderingen van de Commissie van bijstand voor de
gemeenteﬁnanciën,, 1920 1989
2563

1920-1925,

2564

1926-1935,

2565

1936 - 17 augustus 1937,

2566

november 1939 - 1940,

1

2567

1941-1950,

1

2568

1951-1955,

1

2569

1956-1964,

1

2570

1965-1971,

2571

1972-1973,

2572

1974-1975,

2573

1976-1977,

2574

1978-1981,

2575

1982 - april 1986,

2576

mei 1986 - 1989,

2577

Notulen van de vergaderingen van de commissie ex arkel 29 van de Bouw- en
woningverordening,, 1928 1961

2578-2585

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor het onderwijs,, 1939 1982

2586

2578

1939 - 1955 en de volksgezondheid tot 16 mei 1949,

2579

1956 - 1960,

2580

1962-1964,

2581

1965 - 1969,

2582

1970 - 1972,

2583

1973 - 1975,

2584

1976 - 1977,

2585

1978 - augustus 1982,

Notulen van de vergadering van de centrale commissie van overleg voor de
personeelszaken op 1 juni 1965,, 1965
1
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2587

Notulen van de vergadering van de commissie van bijstand voor het gasbedrijf en de baden zweminrichngen op 28 juni 1965 en uitnodiging voor de vergadering van 7 juni 1967,,
1965

2588-2596

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de culturele zaken, de sociale
zaken, de volksgezondheid, de bejaardenzorg en de bad- en zweminrichngen,, 1965
november 1972
2588

1965 - 1969,

2589

1970 - november 1972,

2590

1970-1972,

2591

1973,

2592

1974-1975,

2593

1976-1977,

2594

1978-1981,

2595

1982- april 1986,

2596

mei 1986 - 1989,

2597

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de ruimtelijke ordening en de
middenstandszaken,, 1967 1970

2598

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de beroepschrien (ex arkel 390
lid 2 van de bouwverordening),, 1971 1983

2599

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de maatschappelijke
dienstverlening, de volksgezondheid, de volkshuisvesng en de culturele zaken,, 1973
1975

2600

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de sociaal-ﬁnanciële hulpverlening,,
1974 1975

2601-2603

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de bedrijven en algemene zaken,,
november 1974 april 1986
2601

november 1974 - 1977,

2602

1978 - 1982,

2603

1983 - april 1986,

2604

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de bezwaar- en beroepschrien
subsidieverordening,, 1975 1976

2605-2606

Notulen van het commissie voor de maatschappelijk welzijn,, 1976 augustus 1982
2605

1976 1978

2606

1979 augustus 1982

2607

Notulen van de vergaderingen van de rekeningencommissie,, 1980-1989

2608

Notulen van de vergaderingen van de commissie welzijn en onderwijs,, september 1982
maart 1986
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2609

Notulen van de vergaderingen van de commissie algemene zaken,, mei 1986 1989

2610

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor sociaal culturele zaken,, mei 1986
1989

2611

Vaststelling van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van een
commissie van bijstand voor de gemeenteﬁnanciën,, 1919 1920

2612

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de instelling, de samenstelling en
de werkkring van de commissie van overleg voor het midden- en kleinbedrijf te Bussum,,
1970 1980

2613

Vaststelling van de Verordening rekeningencommissie,, 1980

2614

Vaststelling en wijziging van Verordeningen regelende de beloningen verbonden aan
het secretariaat van raads- en andere commissies en vaststelling van vergoedingen voor
waarneming van enkele bijzondere secretariaten,, 1920 1953

2615

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring
van een commissie van bijstand in het beheer van de gemeentelijke lichtbedrijven,, 1923

2616

Wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van
een commissie van bijstand in het beheer der openbare werken en der gemeenteeigendommen voor de openbare dienst bestemd, met afschri van de vaststelling van de
verordening in 1915,, 1923

2617

Vaststelling van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van een
commissie van bijstand in het beheer van het bedrijf de Reiniging alsmede besluit tot
opheﬃng van de commissie,, 1927

2618

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en werkwijze van
de Commissie van advies, bedoeld in arkel 29 der Bouw- en Woningverordening,, 1927

2619

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de werkkring en de samenstelling
van de vaste commissies van bijstand,, 1939

2620

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en werkkring van
de vaste commissies van bijstand,, 1962 1982

2621

Vaststelling en wijziging van de Verordening regelende de samenstelling en werkwijze
van de vaste commissie als bedoeld in arkel 390 lid 2 van de bouwverordening alsmede
afschri van het besluit tot intrekking van genoemd besluit wegens het in werking treden
van de wet-AROB,, 1969-1970

2622

Ingekomen en afschrien van uitgaande brieven van de commissie van advies ex arkel 29
van de Bouw- en woningverordening,, 1955 1969

2623

Beantwoording van vragen van het raadslid C.H. Lind inzake het instellen van een vaste
commissie van voorbereiding voor de strafverordeningen,, 1959

2624

Moe waarin opgeroepen wordt om belangrijke zaken voorafgaande aan de behandeling
in de raad zoveel mogelijk in de betreﬀende commissies te behandelen,, 1963

2625

Nota's en discussiestukken betreﬀende het karakter van de vaste commissies van advies
en bijstand en de openbaarheid van de vergaderingen,, 1970 1975

2626

Inventarisae van vragen van leden van de commissie ﬁnanciën met geschae jd van
beantwoording over de periode februari 1972 - maart 1973,, 1973
1
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2627

Overzicht van toezeggingen aan de commissie onderwijs gedaan in de periode januari
1972 - februari 1973,, 1973
1

2628

Besluit van het seniorenconvent van de gemeenteraad tot geheimhouding rond de
"zaak Zonneveld", waarbij de PPR PSP frace zaken openbaar gemaakt hee uit
commissievergaderingen en een informele raadsbijeenkomst,, 1975

2629

Noes betreﬀende het horen van belanghebbenden in commissievergaderingen,, 1977
2

2630

Praatstuk "Het bedrijfsleven in Bussum" en noes inzake de taakstelling van de
commissie van overleg voor het midden- en kleinbedrijf en de relae met de adviesgroep
centrum,, 1980 1981

2631

Noe van de commissie voor welzijn en onderwijs betreﬀende integraebesprekingen
tussen de gemeente Hilversum en de Districtsgezondheidsdienst Gooi-Noord,, 1985

2632

Noes betreﬀende het verkrijgen van besparingen op commissies,, 1986

2633

Overzicht van geldende afspraken en procedures voor raadscommissies van de secretaris
van de commissie voor algemene zaken,, 1989
1

2634

Wijziging van de procedure voor dupliceren en verzenden van raads- en
commissiestukken,, 1989

8436

Vaststelling en samenstelling van de Monumentencommissie alsmede de samenvoeging
van de Monumentencommissie met de Welstandscommissie, 1981 - 1990
1

1.06.01.02 Leden van vertegenwoordigende lichamen
2635

Noes inzake de toepassing van arkel 26 Gemeentewet ten aanzien van het huren
van een gemeentewoning door een raadslid en de levering van kantoorarkelen aan een
raadslid en mededeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de verhuur
van een gemeentewoning aan wethouder Bouma,, 1939

2636

Overzicht van de nieuwe raad, in volgorde van leeijd, met overzicht van verzuim en
ontslag uit de raad in de periode 1949-1953,, [1953]

2637

Overzicht van oud-leden van de gemeenteraad in de periode 1919-1967 alsmede
overzicht van funces die de per september 1974 vertrokken raadsleden hebben vervuld
en van de periodes dat zij raadslid (wethouder) zijn geweest,, 1974

2638

Vaststelling en wijziging van de regeling inzake het toekennen van een vergoeding
voor overwerk aan de ambtenaren, die aangewezen worden voor het bijwonen van
raadscommissievergaderingen buiten de normale diensturen,, 1876-1977

2639

Vaststelling van en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van de wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en
commissieleden,, 1977

2301-2302

Processen-verbaal van de zingen van het hoofdstembureau tot het vaststellen van
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen alsmede verklaringen van (tussenjdse)
benoemingen in de periode 1919-1939,, 1919 1986
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2303-2310

2301

Verkiezingen in 1919, 1923, 1927, 1931, 1935, 1939 met
verkrijging van een Koninklijk Besluit tot toelang van J.B.G. Steur,
na tussenjdse verkiezingen, waarbij een der kandidaten een
vrouwelijk persoon (J.H.H. Stants) was, 1946, 1953, 1958,, 1919

2302

Verkiezingen in 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986,, 1939

Tussenjdse benoemingen van leden van de gemeenteraad,, 1953 1989
2303

1953 - juni 1958,, 1953 1958

2304

1966 - 1970,, 1966 1970

2305

1971 - 1973,, 1971 1973

2306

1974 - maart 1978,, 1974 1978

2307

1981,, 1981

2308

1983 - 1989,, 1983 1989

2309

september 1958 - januari 1962,, 1958 1962

2310

september 1962 - 1965,, 1962 1965

2311

Verkrijging van het besluit van de Commissaris der Koningin in Noord-Holland houdende
een overzicht van het kiescollege en van de resultaten van de verkiezing met verklaringen
van aanname van de benoeming tot lid van de jdelijke gemeenteraad,, 1945

2312

Overzichten van de samenstelling van de gemeenteraad in de periode 1962-1989,, 1962
1989

2313-2319

Agenda's van de vergaderingen van de gemeenteraad,, 1959 1989

2320-2454

2313

1959-1963,

2314

1964-1967,

2315

1968-1970,

2316

1971-1973,

2317

1974-1976,

2318

1977-1979,

2319

1980-1989,

Notulen, voorstellen en bijlagen bij de vergaderingen van de gemeenteraad,, 1919 1985
2320

Getekend exemplaar van de notulen,, 1919

1

2321

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1919

1

2322

Getekend exemplaar van de notulen,, 1920

1

2323

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1920

1

2324

Getekend exemplaar van de notulen,, 1921

1
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2325

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1921

1

2327

Getekend exemplaar van de notulen,, 1922

1

2328

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1922

1

2330

Getekend exemplaar van de notulen,, 1923

1

2331

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1923

1

2333

Getekend exemplaar van de notulen,, 1924

1

2334

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1924

1

2336

Getekend exemplaar van de notulen,, 1925

1

2337

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1925

1

2339

Getekend exemplaar van de notulen,, 1926

1

2340

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1926

1

2342

Getekend exemplaar van de notulen,, 1927

1

2343

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1927

1

2345

Getekend exemplaar van de notulen,, 1928

1

2346

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1928

1

2348

Getekend exemplaar van de notulen,, 1929

1

2349

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1929

1

2351

Getekend exemplaar van de notulen,, 1930

1

2352

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1930

1

2360

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1933

1

2354

Getekend exemplaar van de notulen,, 1931

1

2355

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1931

1

2356

Getekend exemplaar van de notulen,, 1932

1

2357

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1932

1

2359

Getekend exemplaar van de notulen,, 1933

1
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2361

Getekend exemplaar van de notulen,, 1934

1

2362

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1934

1

2364

Getekend exemplaar van de notulen,, 1935

1

2365

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1935

1

2366

Getekend exemplaar van de notulen,, 1936

1

2367

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1936

1

2368

Getekend exemplaar van de notulen,, 1937

1

2369

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1937

1

2370

Getekend exemplaar van de notulen,, 1938

1

2371

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1938

1

2372

Getekend exemplaar van de notulen,, 1939

1

2373

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1939

1

2374

Getekend exemplaar van de notulen,, 1940

1

2375

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1940

1

2376

Getekend exemplaar van de notulen,, 16 juni 1941

1

2377

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1941

1

2378

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de verordeningen en nota's,
1942 1944

1

2379

Getekend exemplaar van de notulen,, 20 november 1945 1946

1

2380

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1946

1

2381

Getekend exemplaar van de notulen,, 1947

1

2382

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1947

1

2383

Getekend exemplaar van de notulen,, 1948

1

2384

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1948

1

2385

Getekend exemplaar van de notulen,, 1949

1
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2386

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1949

1

2387

Getekend exemplaar van de notulen,, 1950

1

2388

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1950

1

2389

Getekend exemplaar van de notulen,, 1951

1

2390

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1951

1

2391

Getekend exemplaar van de notulen,, 1952

1

2392

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1952

1

2393

Getekend exemplaar van de notulen,, 1953

1

2394

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1953

1

2395

Getekend exemplaar van de notulen,, 1954

1

2396

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1954

1

2397

Getekend exemplaar van de notulen,, 1955

1

2398

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1955

1

2399

Getekend exemplaar van de notulen,, 1956

1

2400

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1956

1

2401

Getekend exemplaar van de notulen,, 1957

1

2402

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1957

1

2403

Getekend exemplaar van de notulen,, 1958

1

2404

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1958

1

2405

Getekend exemplaar van de notulen,, 1959

1

2406

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1959

1

2407

Getekend exemplaar van de notulen,, 1960

1

2408

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1960

1

2409

Getekend exemplaar van de notulen,, 1961

1

2410

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1961

1
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2411

Getekend exemplaar van de notulen,, 1962

1

2412

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1962

1

2413

Getekend exemplaar van de notulen,, 1963

1

2414

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1963

1

2415

Getekend exemplaar van de notulen,, 1964

1

2416

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1964

1

2417

Getekend exemplaar van de notulen,, 1965

1

2418

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1965

1

2419

Getekend exemplaar van de notulen,, 1966

1

2420

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1966

1

2421

Getekend exemplaar van de notulen,, 1967

1

2422

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1967

1

2423

Getekend exemplaar van de notulen,, 1968

1

2424

Gemeenteblad afd. I-III, houdende de notulen, voorstellen en
bijlagen bij de raadsvergaderingen,, 1968

1

2425

Notulen,, 1969

1

2426

Voorstellen en bijlagen,, 1969

1

2427

Notulen,, 1970

3

2428

Voorstellen en bijlagen,, 1970

1

2429

Notulen,, 1971

1

2430

Voorstellen en bijlagen,, 1971

1

2431

Notulen,, 1972

1

2432

Voorstellen en bijlagen,, 1972

1

2433

Notulen,, 1973

1

2434

Voorstellen en bijlagen,, 1973

1

2435

Notulen,, 1974

1

2436

Voorstellen en bijlagen,, 1974

2

2437

Notulen,, 1975

1

2438

Voorstellen en bijlagen,, 1975

1
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2459-2563

2464-2477

2439

Notulen,, 1976

1

2440

Voorstellen en bijlagen,, 1976

1

2441

Notulen,, 1977

1

2442

Voorstellen en bijlagen,, 1977

1

2443

Notulen,, 1978

1

2444

Voorstellen en bijlagen,, 1978

1

2445

Notulen,, 1979

1

2446

Voorstellen en bijlagen,, 1979

1

2447

Notulen,, 1980

1

2448

Voorstellen en bijlagen,, 1980

1

2449

Notulen,, 1981

1

2458

Notulen,, 1989

1

2450

Voorstellen en bijlagen,, 1981

1

2451

Notulen,, 1982

1

2451.1 Voorstellen en bijlagen,, 1982

1

2452

1

Notulen,, 1983

2452.1 Voorstellen en bijlagen,, 1983

1

2453

1

Notulen,, 1984

2453.1 Voorstellen en bijlagen,, 1984

1

2454

1

Notulen,, 1985

2454.1 Voorstellen en bijlagen,, 1985

1

2457

1

Notulen,, 1988

Vaststelling en wijziging van het reglement van orde voor de gemeenteraad,, 1919 1987
2459

Vaststelling in 1956 met wijzigingen in 1959, 1966 en 1968,,
1956-1957

2460

Vaststelling in 1973 met wijzigingen in 1982, 1984, 1985,,
1972-1974

2461

Vaststelling in 1920 met wijzigingen van 1923, 1931 en 1939,, 1920

2462

Vaststelling in in 1919,, 1919

2463

Wijzigingen in 1986 en 1987,, 1986-1987

Beantwoording van vragen die door raadsleden aan het college van Burgemeester en
wethouders gesteld zijn,, 1966 1989
2464

1966-1970,

2465

1971-1974,
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2478-2481

2466

1975,

2467

1976-1977,

2468

1978-1979,

2469

1980,

2470

1981,

2471

1982,

2472

1983,

2473

1984,

2474

1985,

2475

1986,

2476

1987,

2477

1988-1989,

Advisering van de gemeenteraad inzake iniaefvoorstellen van de raad,, 1979 1989
2478

1979-1980,

2479

1981-1982,

2480

1983-1985,

2481

1986-1989,

2482

Advisering van het college van Burgemeester en Wethouders inzake de klacht van de PSP
betreﬀende de lange duur van de gemeenteraadsvergaderingen,, 1983

2483-2488

Toezending van overzichten van ingekomen stukken en mededelingen aan de
gemeenteraad met afschrien uit de notulen van het behandelde,, 1970 1989

2489-2492

2483

1970-1972,

2484

1973-1975,

2485

1976-1978,

2486

1979-1983,

2487

1984-1986,

2488

1987-1989,

Toezending van overzichten van beslissingen en toezeggingen aan de gemeenteraad,,
1979 1989
2489

oktober 1979-1982,

2490

1983-1984,

2491

1985-1987,

2492

1988-1989,
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2493

Onderzoek naar de onverenigbaarheid van de funces van raadslid en directeurschap van
de N.V. Bussumsche Waterleiding Maatschappij door de heer Lafeber, diens schorsing en
vervallen van zijn lidmaatschap van de gemeenteraad,, 1921

2494

Verkrijging van de verordeningen 1201941 betreﬀende leden van publiekrechtelijke
lichamen en 1521941 betreﬀende de inrichng van het gemeentebestuur,, 1941

2495

Verkrijging van nota's over het notuleren van de raadsvergaderingen,, 1964-1976

2496

Verlening van medewerking aan een onderzoek naar het verleden van raadslid G.G.
Gerkens van de Boerenparj,, 1966 1967

2497

Aanwijzing van een deel van de trouwzaal tot leeskamer voor leden van de gemeenteraad
en mededeling aan de plaatselijke pers van het ter inzage leggen van stukken,, 1966

2498

Verkrijging van overzichten van geboortedata van raadsleden en overzicht van de
zingsduur,, 1966

2499

Ingekomen brief van de raadsleden van de Boerenparj in de gemeenten Bussum en
Naarden waarin zij zich distanëren van het besluit van de Tweede Kamerfrake van de
Boerenparj zich te verzeen tegen de moe van het kamerlid Schmelzer inzake Israël,,
1967
1

2500

Organisae van introducebijeenkomsten voor nieuwe raadsleden,, 1970

2501

Overzichten inzake de verdeling van de zitplaatsen aan de vergadertafel van de
gemeenteraad,, 1970

2502

Overzichten van raadsleden en hun acviteiten, opgemaakt bij hun vertrek,, 1971

2503

Nota van de secretaris aan de gemeenteraad betreﬀende de taakvervulling van en binnen
Bussums gemeentebestuur,, [1971]
2

2504

Uitnodiging van loco-burgemeester J. Boor aan de gemeenteraad tot het bijwonen van
een bijeenkomst rond het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Juliana en weigeringen
van raadsleden tot het bijwonen van de buitengewone raadsvergadering rond de
troonswisseling in 1980,, 1973

2505

Ingekomen persbericht van de PPR  PSP kerngroep Bussum betreﬀende een
Teleac-brochure en ingekomen stukken van Teleac betreﬀende een cursus voor
kandidaatgemeenteraadsleden,, 1974

2506

Ingekomen persbericht van de PvdA afdeling Bussum betreﬀende de samenwerking met
de PPR  PSP,, 1974
1

2507

Bekendmaking door de PSP-frake van de nevenfunces van haar raadsleden,, 1978 1979

2508

Voorstel van de PSP-frake om de tulatuur bij de namen weg te laten en een reace van
dr. H. Arnold,, 1978

2509

Verkrijging van het gemeenteprogramma 1978 van de VVD,, 1978

2510

Toezending aan de gemeenteraad van verzoeken om toestemming tot interpellae met
zonodig advisering van het college van Burgemeester en Wethouders,, 1978 1988
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2511

Noe van Burgemeester en Wethouders aan de raad betreﬀende het betrekken van de
raad bij gewestelijke zaken,, 1980

2512

Besluit tot een proef om ouderen te betrekken bij het werk van de gemeenteraad,, 1980

2513

Overzichten van moes en amendementen ingediend jdens raadsvergaderingen sinds
oktober 1979 en in de periode 1982-1985,, 1980

2514

Voorstel van de afdeling ludieke zaken voor het houden van een spel der poppen - de
gemeenteraad 1978 - 1982,, 1982
1

8192-8201

Notulen van de besloten vergaderingen van de raad, 12051919 - 1979
1 en 9
8192

12051919 - 1938

1

8193

1947 - 1949

1

8194

1950

1

8195

1953 - 1955

1

8196

1956 - 1958

1

8197

1960 - 1963

1

8198

1964

1

8199

1965

1

8200

1966

1

8201

1967 - 1979

1

1.06.02 College van burgemeester en wethouders
1.06.02.01 Wethouders
2738-2740

Vaststelling en wijziging van de uitkerings- en pensioenverordening voor de wethouders,,
1920 1981
2738

1920

2739

1964 1967

2740

1971-1972

2741

Procedure voor de verkiezing van wethouders,

2742

Besluiten tot benoeming en ontslag van wethouders,, 1919 1954

2743

Verkiezing, besluiten tot benoeming en ontslag of areden van wethouders,, 1958 1986

2744

Bespreking van en vaststelling van de uitbreiding van het aantal wethouders,, 1931

2745

Circulaires van de secretaris-generaal en het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
betreﬀende benoeming, ontslag en beëdiging van wethouders,, 1940 1943

2746

Afschri van uitgaande brief van de waarnemend burgemeester van Bussum, Caron,
aan de waarnemend Commissaris der Koningin in Noordholland betreﬀende het uit hun
wethouderschap zeen van de heren H. Gordeau jr. en P.N. de Lange en inkomende brief
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van de Commissaris der Koningin in Noord-Holland aan de burgemeester, M. Fernhout,
met verzoek om advies in deze,, 1945
2747

Schrielijk woord van afscheid van J.P. Braakman aan het College van Burgemeester en
Wethouders en de Secretaris,, 1947

2748

Areden van wethouder Bouma wegens het laten repareren van zijn auto in de
werkplaats van de dienst gemeentewerken alsmede besluit om jdelijk met drie in plaats
van vier wethouders verder te gaan,, 1958

2749

Toespraak van de burgemeester jdens de installae van de wethouders op 2 september
1958 waaronder de eerste vrouwelijke wethouder, gedrukt,, 1958
1

2750

Noes betreﬀende het afscheid van de wethouders mevrouw Barnard en de heer
Wieveen en het raadslid de heer Greven en uitreiking van de legpenning,, 1982

2751

Verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van de
vaststelling van de jaarwedden van de wethouders,, 1920 1960 met hiaten

2752

Uireksel uit de conferene van het Seniorenconvent op 26 april 1932 betreﬀende de
jaarwedden van de wethouders,, 26 april 1932

2753

Verklaringen van wethouders dat zij vrijwillig afstand doen van een deel van hun toelage ,,
1935

2754

Noes en minuten van uitgaande brieven aan de wethouders Bouma en Caron
betreﬀende uitbetaling van hun wedde en uitkering van een schadeloosstelling,, 1942

2755

Correspondene met de Commissaris der provincie Noordholland betreﬀende de
verhoging van de jaarwedde van de wethouders,, 1942 1943

2756

Vaststelling door de burgemeester als waarnemer van de taak van de gemeenteraad van
de rechtstoestandregeling wethouders,, 1943

2757

Circulaire van de Commissaris der Provincie Noordholland betreﬀende betaling van
kinderbijslag aan volambtelijke wethouders,, 9 juli 1943

2758

Correspondene van de waarnemend burgemeester met de waarnemend Commissaris
der Koningin in de provincie Noordholland betreﬀende het verzoek om de wedde van
wethouder Bouma te verhogen,, juni 1945

2759

Berekening van de vervangingstoelage voor het waarnemen van de burgemeester,, 1986

2760

Opgave van aantal wethouders, polieke gezindte en andere gegevens op verzoek van de
Commissaris in de provincie Noordholland ten behoeve van de Duitse autoriteiten,, 1943

2761

Lijst houdende overzicht van burgemeesters, secretarissen en wethouders over de
periode 1817-1948,, 1949

2762

Vaststelling van spreekuren van wethouders,, 1921

2763

Verkrijging van ontheﬃng van arkel 6 derde lid der verordening nummer 1521941 van
het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland voor wethouder P.N. de Lange,, 1941

2764

Voor kennisgeving aangenomen brief van de PPR  PSP Bussum betreﬀende vragen over
de advertene van een wethouder op zoek naar een commissariaat,, 1977

2640-2642

Vaststelling van de nota doelstellingen 1975-1985, doelstellingen en hoofdlijnen voor het
gemeentelijk beleid in Bussum in de periode van 1975 - 1985,, 1972 1975
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2643-2646

2640

Onderzoek naar doelstelling van gemeentelijk beleid "Bussums
beleid in perspecef",, 1972 1973

2641

Procedures, inspraak, behandeling raad,, 1973 1975

2642

Nota doelstellingen 1975-1985,, 1975

Aanbieding van beleidsschetsen aan de raad,, 1972-1983
2643

1972-1974, 1974-1978, 1975, 1976, 1977, 1978,, 1972 1977

2644

1979, 1980-1982, 1981-1985,, 1978 1980

2645

1982-1986, , 1981 1982

2646

1983-1987, 1984-1987, 1986,, 1982-1983

2647

Aanbieding van de beleidsnota's: 1986-1990 met vaststelling van amendementen,
verslagen van bijeenkomsten van de lijsrekkers en uitvoering van het
collegeprogramma,, 1985 1988

2648-2650

Vaststelling van de beleidsnota's,, 1985 1988

2651-2674

2648

1985,

2649

1987,

2650

1988,

Besluitenlijsten, minuten van besluiten en verslagen van besprekingen met nietcollegeleden,, 1919 1947
2651

1919

1

2652

1920

1

2653

1921

1

2654

1922

1

2655

1923

1

2656

1924

1

2657

1925

1

2658

1926

1

2659

1927

1

2660

1928

1

2661

1929

1

2662

1930

1

2663

1931

1

2664

1932

1

2665

1933

1

2666

1934

1
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2667

1935

1

2668

1936

1

2669

1937

1

2670

1938

1

2671

1939

1

2672

1940

1

2673

1941

1

2674

20 juni 1945 21 januari 1947

1

2675

Notulen van het NSB-college,, 1942 1944

2676

Notulen van de vertrouwelijke vergadering van Burgemeester en Wethouders van 28
januari 1938 betreﬀende de verdeling van werkzaamheden over de wethouders Kruisweg
en Gordeau alsmede notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van
26 mei 1939 betreﬀende de aanleg van wegen in De Eng,, 1938 1939
2

2677-2688

Agenda's van de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders,, 1947 1966

2689-2700

2677

1947 - 1951,

2678

1952 - 1955,

2679

1956 - september 1959,

2680

oktober 1959 - 1960,

2681

1961,

2682

1962,

2683

1963,

2684

1964,

2685

1965,

2686

1966,

2687

1967,

2688

1968,

1

Agenda's met besluiten van de vergaderingen van Burgemeester en Wethouders,, 1969
april 1980
2689

1969,

2690

1970,

2691

1971,

2692

1972,

2693

1973,
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2701-2702

2703-2706

2707-2725

2694

1974,

2695

1975,

2696

1976,

2697

1977,

2698

1978,

2699

1979,

2700

1980 tot 1 april,

Vastgestelde besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en
Wethouders,, december 1975 maart 1980
2701

december 1975 - 1977,

2702

1978 - maart 1980,

Vastgestelde besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van het college van
Burgemeester en Wethouders,, april 1980 1989
2703

1 april 1980 - 1982,

2704

1983 - 1985,

2705

1986 - 1987,

2706

1988 - 1989,

Vastgestelde besluitenlijsten van de niet-openbare vergaderingen van het college van
Burgemeester en Wethouders,, 1980 1989
2707

vanaf 1 april 1980,

2708

Eerste hel 1981,

2709

Tweede hel 1981,

2710

Eerste hel 1982,

2711

Tweede hel 1982,

2712

Eerste hel 1983,

2713

Tweede hel 1983,

2714

Eerste hel 1984,

2715

Tweede hel 1984,

2716

Eerste hel 1985,

2717

Tweede hel 1985,

2718

Eerste hel 1986,

2719

Tweede hel 1986,

2720

Eerste hel 1987,

2721

Tweede hel 1987,
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2726-2727

2722

Eerste hel 1988,

2723

Tweede hel 1988,

2724

Eerste hel 1989,

2725

Tweede hel 1989,

Besluitenlijsten nabespreking beslissingen Burgemeester en Wethouders,, 1978 1989
2726

1978-1982,

2727

1983-1989,

2728

Vaststelling en wijziging van het reglement van orde voor de vergaderingen van
Burgemeester en Wethouders alsmede vaststelling van het jdsp van vergaderen,, 1919

2729

Mededeling betreﬀende de spreekuren van de wethouders,, 1939

2730

Besluit tot instelling van een wekelijks spreekuur voor de wethouders en de
burgemeester,, 1986
1

2731

Besluit tot openbaarmaking van nevenfunces alsmede lijsten houdende overzichten van
nevenfunces,, 1988

2732

Noes en besluiten inzake de portefeuilleverdeling in het college van Burgemeester en
Wethouders,, 1919 1989

2733

Correspondene met de directeur van gemeentewerken betreﬀende notulering van
aangelegenheden zijn dienst betreﬀende jdens de vergaderingen van het College van
Burgemeester en Wethouders,, 1929
1

2734

Noes van de burgemeester voor de wethouders betreﬀende onderwerpen die de
aandacht moeten hebben, , 1952

2735

Noe van bureau interne zaken "de gang van zaken met betrekking tot vergaderingen
van burgemeester en wethouders",, 1973
1

2736

Noe van de gemeentesecretaris betreﬀende ambtelijke begeleiding van het
collegeberaad van de fracevoorziers,, 1978
1

2737

Overleg met het Opbouworgaan Noord-Holland inzake het instellen van een onderzoek
naar de aracviteit van diverse gemeentelijke instellingen,, 1976

1

1.06.03 Funconarissen
1.06.03.01 Burgemeester
2765-2768

Agenda's, notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van het seniorenconvent,,
1962 1989
2765

1977 1982

2766

1983 1986

2767

1987 1989
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2768

1962 1976

2769

Notulen van de vergaderingen van het seniorenconvent en van het overleg van de
gemeenteraad met de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland
betreﬀende het proﬁel van de nieuwe burgemeester,, 1974

2770

Verkrijging van voorschrien en telegrammen betreﬀende de beperking van de
bewegingsvrijheid van burgemeesters in jden van spanning en oorlog,, 1939 1940

2771

Verkrijging van ziekteverlof van de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland en de Commissaris der Provincie Noordholland door burgemeester M. Fernhout,,
1939 1941

2772

Overzichten van burgemeesters, secretarissen en wethouders van Bussum over de
periode 1817-1981 en krantenarkelen,, 1949

2773

Versturing van een bedankbrief aan de heer B.P.A. Hosman wegens de aanbieding van het
eerste Gooise Kievitsei,, 1962

2774

Verkrijging van het "Honorary Cizenship" van "the world's largest village" Skokie, Illinois,
Verenigde Staten van Amerika door burgemeester A. Admiraal,, 1969 1970

2775

Verlening van grafrechten aan oud-burgemeesters,, 1970

2776

Verlening van medewerking aan het laten fotograferen van de ambtsketen v ten behoeve
van een publicae van de Schng Gemeentelijk Cultuurfonds,, 1978

2777

Toezending van de proﬁelschets van de te benoemen burgemeester aan de gemeenteraad
alsmede uireksel uit de notulen van de gemeenteraad van 11 april 1985 betreﬀende een
gesprek met de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland,, 1985

2778

Vaststelling van de Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
Bussum,, 1985

1.06.03.02 Loco-burgemeester
2779

Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders betreﬀende aanwijzing van
de wethouder die de burgemeester bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis zal
vervangen,, 1919 1971

2780

Verkrijging van een afwijzing van de Secretaris-generaal van het Departement van
Binnenlandse Zaken op het verzoek van de waarnemend burgemeester P.N. de Lange om
een volledige jaarwedde te verkrijgen wegens de vervanging van de burgemeester,, 1942

1.06.03.03 Gemeentesecretaris
2781

Publicaes betreﬀende benoeming van B. Burger tot gemeentesecretaris, afschrien
van de instruce voor de gemeentesecretaris uit 1888 en van het overzicht van
burgemeesters, secretarissen en wethouders uit 1949 alsmede conclusies van een
vergadering van het seniorenconvent rond de procedure benoeming gemeentesecretaris,,
1955

1.06.03.04 Gemeenteontvanger
2741

Procedure voor de verkiezing van wethouders

2782

Besluit tot samenvoeging van de leiding van de kantoren van de gemeenteontvanger, de
girodienst en de belasngadministrae alsmede besluit tot samenvoeging van de funces
Pagina 144

van gemeenteontvanger-directeur der centrale kas en chef van de secretarieafdeling
comptabiliteit,, 1932
1.06.04 Diensten. Bedrijven. Afdelingen
1.06.04.01 Secretarie
2783

Aanschaf van stalen kantoormeubilair, een tweede telefoon en een portable
schrijfmachine voor de afdelingen Interne Zaken en Financiën,, 1940 1941

2784

Noe van de chef van de afdeling Interne Zaken betreﬀende het ruimtegebrek van het
archief en de aanschaf van kasten en hangmappen en de instemming van de commissie
voor de ﬁnanciën met een krediet voor voorzieningen voor het archief,, 1956

9097-9099

Brievenboeken van ingekomen en uitgaande stukken, 1952 - 1997

9100-9147

9097

1-1-1952 t/m 30-9-1952, 1952

1

9098

1-10-1952 t/m 31-3-1953, 1952 - 1953

1

9099

14-6-1963 t/m 31-12-1997, 1953 - 1963

1

Indicateurs van ingekomen en uitgaande stukken, 1939 - 1945
9100

Nummers 1256 t/m 2005, 1939 - 1940

1

9101

Nummers 2006 t/m 2755, 1940

1

9102

Nummers 2756 t/m 3505, 1940

1

9103

Nummers 3506 t/m 4255, 1940

1

9104

Nummers 4256 t/m 5005, 1940

1

9105

Nummers 5006 t/m 5755, 1940

1

9106

Nummers 5756 t/m 6505, 1940

1

9107

Nummers 6506 t/m 7255, 1940

1

9108

Nummers 7256 t/m 8005, 1940

1

9109

Nummers 8006 t/m 8755, 1940

1

9110

Nummers 8756 t/m 9525, 1940

1

9111

Nummers 1 t/m 750, 1941

1

9112

Nummers 751 t/m 1500, 1941

1

9113

Nummers 1501 t/m 2250, 1941

1

9114

Nummers 2251 t/m 3000, 1941

1

9115

Nummers 3001 t/m 3750, 1941

1

9116

Nummers 3751 t/m 4500, 1941

1

9117

Nummers 4501 t/m 5250, 1941

1

9118

Nummers 5251 t/m 6000, 1941

1

9119

Nummers 6001 t/m 6750, 1941

1
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9120

Nummers 6751 t/m 7500, 1941

1

9121

Nummers 7501 t/m 8250, 1941 - 1942

1

9122

Nummers 8251 t/m 9000, 1942

1

9123

Nummers 9001 t/m 9750, 1942

1

9124

Nummers 9751 t/m 10500, 1942

1

9125

Nummers 10501 t/m 11250, 1942

1

9126

Nummers 11251 t/m 12000, 1942

1

9127

Nummers 12001 t/m 12750, 1942

1

9128

Nummers 12751 t/m 13500, 1942

1

9129

Nummers 13501 t/m 14250, 1942

1

9130

Nummers 14251 t/m 15000, 1942 - 1943

1

9131

Nummers 15001 t/m 15750, 1943

1

9132

Nummers 15751 t/m 16500, 1943

1

9133

Nummers 16501 t/m 17250, 1943

1

9134

Nummers 17251 t/m 18000, 1943

1

9135

Nummers 18001 t/m 18750, 1943

1

9136

Nummers 18751 t/m 19500, 1943

1

9137

Nummers 19501 t/m 20250, 1943

9138

Nummers 20251 t/m 21000, 1943

1

9139

Nummers 21000 t/m 21750, 1944

1

9140

Nummers 21751 t/m 22500, 1944

1

9141

Nummers 22501 t/m 23250, 1944

1

9142

Nummers 23251 t/m 24000, 1944

1

9143

Nummers 24001 t/m 24750, 1944 - 1945

1

9144

Nummers 24751 t/m 25500, 1945

9145

Nummers 25501 t/m 26250, 1945

1

9146

Nummers 26251 t/m 27000, 1945

1

9147

Nummers 27001 t/m 27750, 1945

1

1.06.04.02 Publiekrechtelijke lichamen, organen en instellingen
2785

Besluit tot deelname aan de Raad der Europese Gemeenten en beschikbaarstelling van
een bedrag van ƒ 0,02 per inwoner,, 1971

2786

Besluiten tot deelname in de uitgie van nieuwe aandelen door de N.V. Bank voor
Nederlandse gemeenten,, 1959 1960
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2787

Nota betreﬀende de posie en bevoegdheden van gemeentelijke vertegenwoordigers in
schngen en dergelijke,, 1981

1.07 Plichten en bevoegdheden
1.07.01 Overdracht van bevoegdheden
2789

Verkrijging van een noe van Gemeentewerken Bussum betreﬀende uitvoering van
besluiten van civielrechtelijke aard,, 1955
1

2790

Verstrekking van overzichten van delegaes en mandaten aan de gemeenteraad en
anderen,, 1967

2791

Verkrijging van mandaten en delegaes van de gemeenteraad,, 1972

2788

Ingekomen circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de voorzier
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over en minuut van uitgaande brief aan
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreﬀende de werking van
het besluit jdelijke voorziening gemeenteraden en de toepassing van arkel 212 van de
Gemeentewet,, 1947

1.08 Beleidsbepaling. Regeling, vaststelling en vastlegging van de bestuurs- en beheershandelingen
1.08.01 Beleidsbepaling
1.08.01.01 Algemene stukken met betrekking tot het personeel
2885

Opgaven aan de Provincie Noord-Holland van personeel in funce,, 1942

2886

Opgaven van brandweerpersoneel en personeel in militaire dienst in verband met
terugvoering in en vrijstelling van krijgsgevangenschap, 1943

2887

Behandeling van het beroep naar aanleiding van het ongevraagd ontslag van de
inspecteur van de gemeenteﬁnanciën, 1945-1949

2888

Behandeling van het beroep naar aanleiding van het ongevraagd ontslag van de
inspecteur van de gemeenteﬁnanciën, 1945-1949

2889

Vaststelling van het sociaal jaarverslag 1983,, 1982 1984

2890

Vaststelling van de nota personeelsbeleid,, 1983 1986

2891

Vaststelling van het beleid ten aanzien van alternaeve samenlevingsvormen,, 1984 1985

2892

Besluitvorming omtrent de verbetering van het ambtelijk funconeren,, 1985 1987

2893-2909

Personeelsdossiers, 1905 1990
2893

Wethouder A.C.C. Aalderink,, 1942 1946

2894

Burgemeester J. Aantjes, 1975 1987

2895

Burgemeester A. Admiraal, 1966 1977

2896

Commissaris van polie J.F. Berkel, 1938 1954

2897

Burgemeester H. de Bordes, 1919 1963

2898

Gemeentesecretaris B. Burger, 1955 1962

2899

Gemeentearchitect M.J.C. van Eijck, 1905 1941
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2900

Burgemeester M. Fernhout, 1939 1970

2901

Burgemeester J.C. Haspels, 1949 1970

2902

Burgemeester H.T. 's Jacob, 1915 1939

2903

Gemeentesecretaris W.G. Klomp, 1920 1966

2904

Burgemeester G. Nieuwenhuijs,, 1942 1943

2905

Gemeentesecretaris A.J. Nieuwenhuizen, 1960 1975

2906

Gemeentesecretaris R.A.W. Poort, 1973 1977

2907

Gemeentesecretaris Reddingius, 1903 1958

2908

Gemeentesecretaris C.J.N. Versteden, 1971 1980

2909

Burgemeester I.H.de Zeeuw, 1974 1975

2946

Vastgestelde funce-omschrijvingen van funces bij Gemeentewerken,, 1974 1978

8222

Vaststelling van het Privacyreglement Personeelsinformaesysteem, 1986 - 1987
1

2793

Vaststelling en evaluae van de nota openbaarheid-openheid,, 1987 1988

2794

Vaststelling en evaluae van de noe beleidsplanning,, 1989

2795

Vaststelling van het besluit tot verdere uitwerking van de beleidsplanning en vaststelling
van de hoofdstukken volkshuisvesng en volksgezondheid,, 1976 1980

2796

Evaluae van de inspraaknota 1972 en bespreking in de commissie Algemene Zaken van
de gemeenteraad van de concept-inspraakverordening,, 1980 1982

2797

Vaststelling van de Verordening openbaarheid van bestuur,, 1980

2798

Noes betreﬀende openbaarheid van stukken en adviezen,, 1985 1988

8167

Aanpassing van diverse gemeentelijke verordeningen in verband met de herziening van
het systeem van geldboeten in het strafrecht en in het kader van de rechtsbescherming,,
1984 1986

8225

Voorbereiding op de vaststelling, alsmede de Vaststelling en wijziging van de
Privacyverordening gemeente Bussum, 1985 - 1987
1

8421

Vaststelling en wijziging van de Algemene inspraakverordening, 1982 - 1994
1

1.08.02 Vastlegging van de handelingen
2799-2820

Verslagen van de toestand der gemeente,, 1919 1940
2799

1919

2800

1920

2801

1921

2802

1922

2803

1923
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2821-2833

2834-2847

2804

1924

2805

1925

2806

1926

2807

1927

2808

1928

2809

1929

2810

1930

2811

1931

2812

1932

2813

1933

2814

1934

2815

1935

2816

1936

2817

1937

2818

1938

2819

1939

2820

1940

Notulen en rapporten van diverse vergaderingen, bijeenkomsten en besprekingen, met
rotulus,, 1921 2 augustus 1943
13
2821

1921 1924

2822

1925 januari 1926

2823

februari 1926 januari 1927

2824

februari 1927 december 1927

2825

januari 1928 7 juli 1928

2826

8 juli 1928 6 maart 1929

2827

7 maart 1929 juli 1930

2828

augustus 1930 december 1931

2829

15 januari 1932 25 juli 1933

2830

juli 1933 maart 1936

2831

maart 1936 mei 1938

2832

juni 1938 oktober 1940

2833

februari 1941 2 augustus 1943

Publicae van stassche kwartaaloverzichten van de gemeente Bussum,, 1955 1968
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11
2834

Nummers 1 t/m 4 1955,, 1955 1956

2835

Nummers 5 t/m 8 1956,, 1956 1957

2836

Nummers 9 t/m 12 1957,, 1957 1958

2837

Nummers 13 t/m 16 1958,, 1958 1959

2838

Nummers 17 + 18 t/m 20 1959,, 1959 1960

2839

Nummers 21 + 22 t/m 24 1960,, 1960 1961

2840

Nummers 25 t/m 28 1961,, 1961 1962

2841

Nummers 29 + 30 t/m 32 1962,, 1962 1963

2842

Nummers 33 + 34 t/m 36 1963,, 1963 1964

2843

Nummers 37 + 38 t/m 40 1964,, 1964 1965

2844

Nummers 41 + 42 t/m 43 + 44 1965,, 1965 1966

2845

Nummers 45 + 46 t/m 47 + 48 1966,, 1966 1967

2846

Nummers 48 + 49 t/m 50 + 51 1967,, 1967 1968

2847

Nummers 52 + 53 1968,, 1968

2848

Verkrijging van opgaven van de directeuren van de bedrijven, commissaris van polie,
commandant van de brandweer en de chefs van de secretarieafdeling welke tabellen
van de stassche kwartaalberichten kunnen vervallen alsmede verkrijging van de ruwe
gegevens tot en met 1970,, 1968 1973

2792

Nota van de inspecteur der gemeenteﬁnanciën betreﬀende de ﬁnanciële verantwoording
van het in de maand mei 1945 uitgekomen mededelingenblad van de gemeente,, 11
augustus 1945
1

1.09 Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak
1.09.01 Optreden en bemoeiingen van de overheid in het algemeen
1.09.01.01 Representaef optreden
2853

Verlening van medewerking aan en zonodig organiseren van het aanbieden van
geschenken aan gemeenten en jubilerende burgemeesters,, 1930 1986

2854

Deelname aan het project Tulpen voor Canada van de Schng Naonaal Comité Thank
you Canada in het kader van de herdenking van 35 jaar bevrijding ,, 1980

2855

Toespraken en arkelen geschreven door burgemeester W.J.M. Holthuizen,, 1985 1989

2856

Vaststelling van de noe gemeentelijke representae en verkrijging van ontwerpen van
Royal Leerdam,, 1986

1.09.01.02 Optreden bij oﬃciële gelegenheden
2857

Verkrijging van circulaires betreﬀende vlagvertoon jdens de Tweede Wereldoorlog
alsmede instruce voor de directeur van gemeentewerken van 22 juni 1940 voorlopig
geen naonale vlaggen te tonen,, 1940
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1.09.01.03 Deelneming, uitnodiging en vertegenwoordiging
2858

Toekenning van gouden en zilveren legpenningen alsmede overzicht van uitgereikte
legpenningen in de periode 1933-1986, verlening van medewerking aan de uitreiking van
een zilveren medaille aan P. Maas en bronzen legmedailles door de Schng Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen,, 1940

2859

Vaststelling van beleid inzake het toekennen van de gemeentelijke onderscheidingen
gouden legpenning en gouden boekweitkorrel, een boek met bijzondere gasten en
uitreikingen penningen en korrels,, 1972-1973

2860

Verlening van opdrachten tot de vervaardiging van een kopie van het beeld De Kleine
Johannes, verkrijging van de auteursrechten op het beeld en uitreiking van een Kleine
Johannes tegeltje aan het Frederik van Eedengenootschap te Amsterdam,, 1976 1985

2862

Benoeming van leden van de toekenningscommissie inzake het toekennen van symbolen
van erkentelijkheid, alsmede een kopie van de vastgestelde verordening tot het instellen
van een gemeentelijk symbool van erkentelijkheid en tot regeling van de toekenning
daarvan, 1978 1979

2863

Uitreiking van de Kleine Johannes als erkentelijkheidssymbool van de gemeente Bussum,,
1978 1989

8437

Vaststelling van de richtlijnen voor de toekenning van legpenningen van de gemeente
Bussum, alsmede de wijziging van de Verordening toekenning legpenning gemeente
Bussum, 1986 - 1993
1

8440

Vaststelling en wijziging van de Verordening tot het instellen van een gemeentelijk
symbool van erkentelijkheid en tot regeling van de toekenning daarvan, alsmede de
plaatsing van het beeld De Kleine Johannes in het raadhuis, 1978 - 1993
1

1.09.02 Financiële, materiele en morele steun
2864-2866

2867-2870

2871

Evaluae van de subsidienota,, 1976 1982
2864

Bespreking in de gemeenteraad,, 1982

2865

Verkrijging van rapporten en verruiming van subsidies in de
sportsector,, 1976 1979

2866

Verkrijging van reaces,, 1977 1982

Voorbereiding en vaststelling van de subsidienota en wijziging van de
subsidieverordening,, 1971-1977
2867

Behandeling in commissie ad hoc,, 1973 1974

2868

Overleg met gesubsidieerde instellingen en subsidieaanvragers,,
1974 1975

2869

Vaststelling van de nota het gemeentelijk subsidiebeleid
(subsidienota) alsmede vaststelling van de wijzigingen 1 t/m 4 van
de algemene subsidieverordening,, 1975-1977

2870

Voorbereiding,, 1971 1972

Mededeling van de subsidievoorwaarden en bepalingen aan bejaardensociëteiten,, 1975
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2872

Vaststelling en wijziging van de regeling subsidiëring instellingen die kinderspeelzalen
exploiteren,, 1975-1976

2873

Vaststelling en wijziging van de regeling subsidiëring jeugdsport,, 1961-1968

2874

Vaststelling en wijziging van de subsidieregeling maatschappelijk werk en verkrijging van
een noe betreﬀende verhoging van de gemeentelijke subsidie,, 1957-1958

2875

Vaststelling en wijziging van de subsidieregeling vrije jeugdvorming, met lijst van te
subsidiëren organisaes,, 1955

2876

Vaststelling en wijziging van de subsidieverordening sociaal-cultureel werk,, 1980 1981

2877

Vaststelling van de beleidslijn inzake eerder afgewezen subsidieverzoeken,, 1975

2878

Vaststelling van de bijzondere subsidievoorwaarden ten behoeve van de schng 't Spant
alsmede overleg over het maximaliseren van het tekort,, 1980-1982

2879

Vaststelling van de subsidieverordening kinderdagverblijven Bussum  Naarden,, 1980
1982

2880

Vaststelling van de te hanteren richtlijnen voor het verlenen van ﬁnanciële bijdragen ter
smulering van bewonersacviteiten, procedure behandeling en aandeling alsmede
verslagen van overleg van de commissie smulering bewonersacviteiten,, 1979 1983

2881

Vaststelling van een subsidieregeling van Bussumse verenigingen voor niet-Bussumse
leden,, 1975 1977

2882

Vaststelling van het ontheﬃngsbeleid inzake toekenning van ledensubsidies aan
sportverenigingen die minder dan 50% leden tellen,, 1985 1987

2883

Vaststelling van subsidiemaatstaven en subsidievoorwaarden voor de subsidiëring van
emancipaeacviteiten,, 1980

2884

Mededeling aan de secretarissen van de personeelsverenigingen van de bijdrage per lid
en verzoek om jaarlijkse opgave van het aantal leden,, 1967

2849-2850

Verkrijging van de resultaten van een onderzoek naar de aracviteit van gemeentelijke
voorzieningen,, 1977 1982
2849

Voorbereiding,, 1977 1979

2850

Verkrijging en bespreking van onderzoeksresultaten,, 1980 1982

2851

Verlening van medewerking aan het bezoek van Hare Majesteit Koningin Juliana aan het
Gooi op 7 juni 1974 met onder andere een bezoek aan het kampeerterrein De Fransche
Kamp en rozenkwekerij De Wilde in Bussum,, 1974

2852

Vaststelling van de noe "uitgerekend privaseren" alsmede verkrijging van advies van
de directeur van gemeentewerken inzake een vijal proefprojecten voor privasering,,
1988 1989

6 Taken van het orgaan
6.01 Eigendom, openbare werken en belasngen
6.01.01 Openbare werken
3533

Vaststelling van de algemene bepalingen van toepassing op werken van de dienst
gemeentewerken en correspondene inzake afschaﬃng van borgstelling en arbitrage voor
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geschillen bij aanneming van werken en de voorkeur voor Nederlands fabrikaat,, 1921
1931
3534

Vaststelling van het beleid inzake de uitvoering van werken in eigen beheer of door
derden,, 1921 1954

3535

Vaststelling van de algemene bepalingen van toepassing op alle werken van de dienst
gemeentewerken, met wijzigingen,, 1933 1953

3536

Opgaven van schadegevallen aan gebouwen en inschakeling van architecten voor de
wederopbouw,, 1940 1946

3537

Vaststelling van de uitvoering van openbare werken in de oorlogsjaren en erna,
aanbesteding en kostenraming van werken,, 1940-1946

3538

Vaststelling van de richtlijnen ten aanzien van de aanbesteding van werken,, 1983 1984

3539

Vaststelling van de onderhoudstoestand en -kosten van waterbouwkundige kunstwerken,,
1987

6.01.02 Belasngen en retribues
6.01.02.00 Algemeen
2295

Verkrijging van een drietal plakkaten van de weermachtsbevelhebber inzake belasngen,,
1941

2297

Instemming van de inspecteur der invoerrechten en accijnzen om bij verkoop van grond
en opstal aan een bouwvereniging geen BTW te betalen ook al betaalt de gemeente na de
overdracht de kosten van het bouwrijpmaken,, 1980

3540

Benoeming van leden van het College van Zeers voor 's Rijks Directe Belasngen en
bezwaar van de gemeente tegen de voorgenomen sluing van het kantoor van de
inspece directe belasngen in Bussum,, 1920 1930

3541

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake gemeentebelasngen, heﬃngen en
retribues,, 1930 1977

3542

Stukken betreﬀende de nota zegelkosten van bestekken en tekeningen van de dienst
gemeentewerken,, 1933

3543-3545

Vaststelling van de jaarlijkse belasngmaatregelen, waaronder de aanpassing van de
belasngverordeningen,, 1976 1989

8346

3543

1976 1983

3544

1983 1985

3545

1985 1989

Vaststelling van de Precarioverordening 1987 alsmede diverse wijzigingen van deze
verordening, 1982 - 1995
1

6.01.02.01 Inkomstenbelasng
3546

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de invordering der plaatselijke directe
belasng naar het inkomen (Verordening plaatselijke inkomstenbelasng),, 1912 1924

3547

Vaststelling van het vermenigvuldigingscijfer der plaatselijke inkomstenbelasng,, 1922
1930
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6.01.02.02 Dividend- en tanemebelasng
3548

Vaststelling van de Verordening op de heﬃng en invordering van opcenten op de
hoofdsom der dividend- en tanemebelasng,, 1919 1920

6.01.02.03 Personele belasng
3549

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de heﬃng van opcenten op de
hoofdsom der personele belasng,, 1919 1954

3550

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake de opcenten personele belasng,, 1944

3551

Vaststelling van de Verordeningen op de heﬃng van opcenten op de hoofdsom der
personele belasng,, 1956 1971

6.01.02.04 Vermakelijkheidsbelasng
3552-3554

3555

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Verordeningen op de heﬃng en invordering
van een belasng op vermakelijkheden,, 1920 1971
3552

Vaststelling en wijzigingen,, 1920 1957

3553

Wijzigingen,, 1958 1964

3554

Wijzigingen en besluit tot afschaﬃng,, 1964 1971

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake het heﬀen en invorderen van
vermakelijkheidsbelasng, waaronder voor bijeenkomsten voor en door Duitse en NSBinstanes, verleende rijstellingen en aanwijzing van controleambtenaren,, 1923 1971

6.01.02.05 Gemeentefondsbelasng
3556

Vaststelling en intrekking van de Verordening op de heﬃng en invordering van opcenten
op de hoofdsom der gemeentefondsbelasng, de vaststelling van het aantal opcenten en
de vaststelling van de Verordening tot classiﬁcae der gemeente Bussum voor de heﬃng
van gemeentefondsbelasng,, 1930 1940

6.01.02.06 Vermogensbelasng
6.01.02.07 Straatbelasng
3558-3560

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de heﬃng en invordering van
straatbelasng,, 1942-1956
3558

1942 1956

3559

1961 1970

3560

1970 1971

6.01.02.08 Ondernemingsbelasng
3561

Vaststelling en intrekking van de Verordeningen tot vaststelling van het
vermenigvuldigingscijfer voor de ondernemingsbelasng,, 1943 1950

6.01.02.09 Onroerende-zaakbelasng
3562

Vaststelling van de Verordeningen op de heﬃng van opcenten op de hoofdsom van de
grondbelasng,, 1922 1971
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3563

Voorbereiding en invoering van het heﬀen van belasngen op onroerend goed als gevolg
van de invoering van een wet op de verruiming van het gemeentelijk belasnggebied,,
1970 1975

3564-3567

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening onroerend-goedbelasng,, 1972 1983
3564

Vaststelling,, 1972 1973

3565

Wijzigingen,, 1973 1975

3566

Wijzigingen,, 1975 1978

3567

Wijzigingen,, 1978 1983

3568

Vaststelling van het gemeentelijke beleid inzake de onroerend-goedbelasngen,, 1976
1984

3569

Opdrachtverstrekking aan de Schng voor kadastrale en ﬁnanciële administrae (Kaﬁ)
voor het uitvoeren van onderzoek naar de wijziging van de correce-factoren onroerendgoedbelasng,, 1981 1983

3570-3571

Voorbereiding, vaststelling en wijzigingen van de Verordening onroerend-goedbelasngen
1983,, 1982 1987
3570

Voorbereiding en vaststelling,, 1982 1983

3571

Wijzigingen,, 1983 1987

3572

Besluitvorming omtrent de wijziging van de grondslag onroerend-goedbelasngen,, 1986
1988

8455

Vaststelling en wijziging van de Verordening onroerend-goedbelasng, 1987 - 1989
1

6.01.02.10 Baatbelasng
3573-3578

3579

Vaststelling en intrekking van de Verordening op de heﬃng van baatbelasng ten aanzien
van eigendommen,, 1935 1940
3573

OPLlll, 1935 1936

3574

Gelegen aan het gedeelte van de Herenstraat tussen de Brinklaan
en de spoorweg,, 1936

3575

Gelegen aan het gedeelte van de Laarderweg tussen Prinsenstraat
en Singel,, 1936

3576

Gelegen aan het gedeelte van de Landstraat tussen de Havenstraat
en de noordelijke verbindingsweg tussen de Landstraat en de
Lammert Majoorstraat, met intrekking en hernieuwde vaststelling
in 1939,, 1936 1939

3577

Gelegen aan de oostzijde van de Vlietlaan, tussen de Veerstraat en
de Generaal de la Reijlaan,, 1937 1938

3578

Intrekking van de verordeningen,, 1939 1940

Besluitvorming omtrent de heﬃng van baatbelasng in verband met de aanleg van
rioleringen in Het Spiegel,, 1952 1953

6.01.02.11 Bouwgrondbelasng
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3580

Voorbereiding van de Verordening op de heﬃng en invordering van bijzondere belasng
van bouwterreinen,, 1920 1921

6.01.02.12 Hondenbelasng
3581

Vaststelling van de Verordening op de heﬃng van hondenbelasng in 1922, met wijziging
en de hernieuwde vaststelling in 1945, met wijzigingen,, 1922 1976

3582

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening hondenbelasng 1978, , 1977 1988

3583

Vaststelling van het beleid inzake de heﬃng van hondenbelasng, waaronder de
vaststelling van de aangiebiljeen en controle,, 1925 1989

6.01.02.13 Woonforensenbelasng
3584

Indiening van bezwaren bij de Tweede Kamer in verband met voorgenomen
wetswijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de woonforensenbelasng,,
1919 1936

6.01.02.14 Retribues
2296

Noes betreﬀende de invoering van de Wet op de Omzetbelasng 1968 (BTW) in
de gemeentelijke ﬁnanciële administrae alsmede het doen van aanpassingen in de
ﬁnanciële administrae,, 1968-1969

3586-3590

Vaststellingen en wijzigingen van de legesverordening,, 1919 1986
3586

1945 1950

3587

1958 1960

3588

1964 1968

3589

1969 1977

3590

1977 1986

3591

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake het heﬀen van leges,, 1947

8450

Voorbereiding en vaststelling van de Leges- en precarioverordening 1987, - 1987
1

6.02 Ruimtelijke ordening, ontsluing en exploitae van gronden en volkshuisvesng
6.02.01 Ruimtelijke ordening
6.02.01.00 Algemeen
3594

Deelname aan het overleg tussen de minister van Volkshuisvesng en Ruimtelijke
Ordening, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, het Provinciaal Bestuur van NoordHolland en de burgemeesters en wethouders voor de stedebouw van de Gooigemeenten
inzake de stedebouwkundige en bestuurlijke vraagstukken in het Gooi,, 1966 1967

3595

Onderschrijving door de gemeenteraad van de conclusies uit het rapport "Noodklok Het
Gooi" inzake de problemaek rondom de woningbouw in Almere,, 1972

3596

Verslagen van het periodiek overleg tussen de gemeente en de Provincie Noord-Holland
over ruimtelijke zaken,, 1986 1989

8506

Noe "Geschiedenis van de molen 'De wandelaar' te Bussum", een korte schets
geschreven door P. Soetens, 1985
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Aanwijzing van opsporingsambtenaren ingevolge de Hinderwet, de Woningwet en de Wet
op de Ruimtelijke Ordening,, 1972 1986
6.02.01.01 Planologische organen en instellingen
3597

Aanvaarding van de benoeming van de burgemeester tot lid van de Raad van Bijstand van
de Provinciale Planologische Dienst,, 1943

3598

Agenda's en verslagen van de werkgroep Ruimtelijke Ordening,, 1973 1977

3599

Inhuur van stedebouwkundig adviseurschap bij diverse adviesbureaus,, 1976 1985

3600

Agenda's en verslagen van de stuurgroep Ruimtelijke Ordening,, 1977 1980

6.02.01.02 Planologische regelingen
6.02.01.02.01 Lokale regelingen
6.02.01.02.01.00 Algemeen
3601

Vaststelling van de verordening, houdende algemene regelen ter bescherming van de
belangen van eigenaren en andere zakelijk gerechgden tegen schade als gevolg van de
vaststelling van stedebouwkundige maatregelen,, 1956

3602

Vaststelling van de procedureverordening schadevergoeding, ingetrokken bij raadsbesluit
d.d. 9 april 1987,, 1969

3604-3609

Verordening, houdende regels betreﬀende de aard der bebouwing en het gebruik van
gronden in Bussum, gelegen aan de wegen in het deel der gemeente ten westen van de
spoorweg,, 1932 1985

3610-3623

3604

Vaststelling,, 1932 1934

3605

Wijzigingen,, 1936-1938

3606

Verleende vrijstellingen,, 1938 1960

3607

Vaststelling,, 1933 1935

3608

Wijzigingen,, 1935-1937

3609

Verleende vrijstellingen,, 1936 1961

Vaststelling van de Verordeningen (onder andere ex arkel 43 van de Woningwet)
regelende de aard der bebouwing en het gebruik van gronden binnen de bebouwde kom
van de gemeente,, 1943-1945
3610

Vaststelling van de Komvoorschrien 1944,, 1943 1945

3611

1958?

3612

Ten behoeve van gronden gelegen ten oosten van de Brinklaan, ten
westen van de Landstraat en ten noorden van de De Genestetlaan
(Raadhuisterrein),, 1958 1960

3613

Ten behoeve van gronden gelegen aan de Graaf Wichmanlaan, de
Parallelweg, het Oranjepark en de Nieuwe 's-Gravelandseweg,,
1959 1960

3614

Ten behoeve van gronden gelegen aan de zuid-westelijke hoek van
de Willem Bilderdijklaan en Isaac da Costalaan,, 1960
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3615

Ten behoeve van gronden gelegen ten oosten van de Oostlaan,
ten noorden van de Brediusweg en ten westen van de
gemeentegrens,, 1960 1961

3616

Ten behoeve van de gronden gelegen aan de Vondellaan,
De Genestetlaan, Oud Bussumerweg en Tesselschadelaan
en het besluit tot van toepassing verklaren van de
schadevergoedingsverordening op voornoemde verordening,,
1960 1964

3617

Ten behoeve van de gronden gelegen tussen de nummers 20 en 22
aan de zuidzijde van de Isaac da Costalaan,, 1961

3618

Ten behoeve van de gronden gelegen aan de Landstraat,, 1961
1963

3619

Ten behoeve van de gronden gelegen aan de noord-oosthoek van
de Vosmaerlaan en aan de Amersfoortsestraatweg ten noorden
van de J.J.H. Verhulstlaan,, 1961 1963

3620

Ten behoeve van de gronden gelegen aan de Willemslaan,, 1962
1964

3621

Ten behoeve van de gronden gelegen aan de Statenlaan nummer
12,, 1963 1964

3622

Vaststelling van de aanvullingen op de komverordening Oost met
winkelbepalingen,, 1982 1986

3623

Vaststelling van de herziening voor de komverordening Oost, ,
1983 1985

3626

Stukken betreﬀende de voortgang en planning van stedebouwkundige werkzaamheden,,
1975 1977

3665

Uitvoering van het onderzoek naar de mogelijkheid tot bezuinigen op stedebouwkundige
werkzaamheden,, 1982 1983

6.02.01.02.01.01 Uitbreidingsplannen
3627

Wijzigingen en aanvulling van het uitbreidingsplan voor gronden tussen de Brediusweg en
de Huizerweg,, 1919 1929

3628

Opdrachtverstrekking aan K.P.C. de Bazel voor de herziening van het gemeentelijk
uitbreidingsplan, stukken inzake zijn overlijden en correspondene met de Gooise
gemeenten inzake afstemming van uitbreidingsplannen, 1920 1927

3629-3632

Vaststelling, wijzigingen en verkrijging van de uitspraak tot vernieging van de vaststelling
door de Kroon van het uitbreidingsplan voor gronden ten zuiden van de Huizerweg,, 1920
1932
3629

1920 1926

3630

1927 1928

3631

1929

3632

1930 1932
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3633

Wijzigingen en intrekking van het uitbreidingsplan voor de gronden gelegen tussen de
Huizerweg en de Oud Bussumerweg,, 1931 1947

3634-3637

Vaststelling, wijzigingen, afwijkingen en herziening van het uitbreidingsplan voor het
zuidelijk gedeelte der gemeente,, 1932 1961
3634

1932 1934

3635

1935 1938

3636

1939 1949

3637

1947 1961

3638

Vaststelling van een uitbreidingsplan voor gronden gelegen tussen de Meentweg, de
Heuvellaan, de Koedijklaan en de Hilversumse Meent (Maria's Heuvel),, 1934

3639-3640

Herziening en wijzigingen van het uitbreidingsplan voor de gronden in het zuidelijk deel
der gemeente gelegen ten westen van de Laarderweg (Westereng),, 1955 1959
3639

Besluitvorming,, 1955 1959

3640

Tekeningen,, 1955 1959

3641

Vaststelling van de herziening van het uitbreidingsplan voor de gronden in het zuidelijk
deel der gemeente ten zuiden van de Ceintuurbaan en ten oosten van de H.A. Lorentzweg
(Oostereng),, 1955 1961

3642

Besluitvorming omtrent het uitbreidingsplan in onderdelen Zuid 1948
(Laarderwegkwarer). Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde
Staten ten behoeve van de parële herziening, 1959 1965

3643

Besluitvorming omtrent het uitbreidingsplan in onderdelen Zuid 1948
(Nijverheidskwarer). Vaststelling, verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring van
Gedeputeerde Staten en behandeling van de ingediende bezwaren, 1962 1966

3644

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van het uitbreidingsplan met bijbehorende
bebouwingsvoorschrien voor gronden gelegen tussen de Beerensteinerlaan en de
Plaggenweg,, 1940-1944

3645

Vaststelling en herziening van het uitbreidingsplan voor gronden in het zuid-westelijk deel
der gemeente genaamd uitbreidingsplan Zuid-West 1956,, 1952 1959

3646

Behandeling van het verzoek van de Koninklijke Landmacht tot het bouwen van een
mobilisaemagazijnencomplex op de voormalige renbaan Cruysbergen in strijd met het
uitbreidingsplan voor gronden in het zuid-westelijk deel der gemeente,, 1954 1956

3647

Indiening gemeentelijke bezwaren bij de gemeente Naarden tegen het door hen
opgestelde uitbreidingsplan voor de Lambertus Hortensiuslaan en omgeving,, 1955 1956

3648

Stukken betreﬀende het uitbreidingsplan in onderdelen 't Mouwtje - Prinses
Beatrixplantsoen,, 1964 1965

8471

Tekening behorende bij het uitbreidingsplan van de gemeente Bussum, 1925
1

8481-8482

Verkrijging van rapporten opgesteld door Dienst Gemeentewerken betreﬀende
uitbreidingsplannen en grondexploitae in de Gemeente Bussum, 1924 - 1930
2
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8481

Rapporten genummerd 1-35, 1924 - 1928 aug.

8482

Rapporten genummerd 36-45, 1928 - 1930

6.02.01.02.01.02 Structuurplannen
3593

Stukken betreﬀende de bebouwingsmogelijkheden in het Spiegel,, 1953 1954

3603

Vaststelling van de noe villagebieden,, 1986 1987

3624-3625

Sanering van de kern van Bussum,, 1968 1972
3624

Instelling, samenstelling en verslagen van vergaderingen van de
verschillende werkgroepen,, 1968 1972

3625

Overzichtskaarten betreﬀende het gebruik en de kwaliteit van de
bebouwing en erven en eigendomssituaes,, 1970

3649

Voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het Kernplan van de gemeente, 1949 1972

3650-3651

Besluitvorming omtrent het structuurplan Bussum,, 1962 1971

3652-3654

3650

Voorbereiding en vaststelling, , 1962 1971

3651

Opdracht aan het Bureau voor Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek van de gemeente Hilversum voor een onderzoek naar
het centrum van Bussum,, 1967 1969

Herziening van het structuurplan Bussum en besluit een structuurschets op te zeen,,
1973 1978
3652

Voorbereiding, waaronder de opzet van het discussiestuk "Bussum
wordt anders…of niet?",, 1973 1975

3653

Besluitvorming omtrent het opstellen van een structuurschets en
de daaruit voortvloeiende basisverkenningen,, 1976 1978

3654

Opdracht aan het Bureau Stad en Landschap voor het houden van
een bedrijvenenquête,, 1977 1978

6.02.01.02.01.03 Bestemmingsplannen
6.02.01.02.01.03.00 Algemeen
3655-3656

Vaststelling van rooilijnen voor onderscheidende wegen en weggedeelten,, 1919 1936
3655

1919 1929

3656

1931 1936

3657

Vaststelling van voorgevelrooilijnen voor nagenoeg alle wegen,, 1927 1932

3658

Vaststelling van het algemeen gemeentelijk beleid inzake gevelrooilijnen,, 1933 1944

3659

Vaststelling van de verordening regelende het recht op vergoeding van schade ontstaan
door het toepassen van rooilijnen, ingetrokken in 1956,, 1936

3660

Verordening ter verzekering van de belangen van eigenaren van terreinen in verband met
uitbreidingsplannen, rooilijnen en bouwverboden,

3662-3663

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake de ontwikkeling en voortgang van de
bestemmingsplannen, , 1974 1987
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3664

3662

1974 1982

3663

1985 1987

Besluitvorming omtrent de herziening van oude plannen,, 1977 1980

6.02.01.02.01.03.01 Bestemmingsplan Berkenstein
3667

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Berkenstein,, 1975 1977

6.02.01.02.01.03.02 Bestemmingsplan Ceintuurbaan-Oost e.o.
3668

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Ceintuurbaan-Oost en omgeving,,
1968 1971

6.02.01.02.01.03.03 Bestemmingsplan Centrum
3666

Besluitvorming omtrent de bestemming van het pand Landstraat 44 naar aanleiding van
de sloop van percelen aan de Brinklaan voor de bouw van de bibliotheek,, 1984

3669-3705

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Centrum,, 1972 1989
3669

Algemene besluitvorming omtrent de realisae van het
bestemmingsplan,, 1972 1975

3670

Voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst met de B.V. Maatschappij voor
Projectontwikkeling Empeo,, 1972 1977

3671

Vaststelling en bijstellingen van de exploitaeopzet,, 1972 1984

3672

Verslagen van de bijeenkomsten van openbaar overleg op 17 en 19
september 1973,, 1973

3673

Vaststelling, uitvoering en verantwoording van de
inspraakprocedure ten aanzien van het schetsontwerp
stedebouwkundig plan centrum,, 1973 1974

3674

Tekeningen behorend bij de diverse schetsontwerpen
stedebouwkundig plan,, 1973 1974

3675

Vooroverleg ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1973 1974

3676

Behandeling van de bezwaren ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan,, 1973 1974

3677

Besluitvorming omtrent de structuur van het overleg tussen de
gemeente, de Bussumse Ondernemersraad (BOR) en andere
belanghebbenden over de uitvoering,, 1973 1975

3678

Vaststelling van het bestemmingsplan,, 1974

3679

Inzending van het vastgestelde plan aan Gedeputeerde Staten
en de behandeling van de bij Gedeputeerde Staten ingediende
bezwaren,, 1974 1975

3680

Verkrijging van afschrien van de ingediende bezwaren bij
Gedeputeerde Staten en het besluit tot benadering van
appellanten die mogelijk beroep indienen bij de Kroon,, 1974 1975
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3681

Aanstelling, vervanging en taakuitvoering van de vormcoördinator,,
1974 1989

3682

Verkrijging van de gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1975

3683

Behandeling van het bij de Kroon ingediende beroep en de
verkrijging van de gedeeltelijke goedkeuring door de Kroon,, 1975
1981

3684

Architectenkeuze en uitvoering vormcoördinae,, 1975 1982

3685

Verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep ontwikkeling
centrum,, 1975 1984

3686

Beschikbaarstelling van kredieten ten behoeve van de realisae
van het bestemmingsplan,, 1975 1986

3687

Algemene besluitvorming omtrent de realisae van het
bestemmingsplan, waaronder de vaststelling van de
uitgangspunten voor realisae, overleg met Empeo en de
deelname van de Bussumse Ondernemers Raad aan de
centrumontwikkeling,, 1976 1981

3688

Algemene besluitvorming omtrent de realisae van het
bestemmingsplan, waaronder het aantrekken van externe
deskundigen, voorlichng aan derden, behandeling van de
verkeersproblemaek, verkrijging van de nota van de PSP
"Bussums Centrum op Dorpsmaat",, 1980 1981

3689

Verkrijging van de schetsplannen van architektenburo Spruit De
Jong Heringa en Bureaux Wissing,, 1981 1982

3690

Verkrijging van de schetsplannen van architektenburo Spruit De
Jong Heringa en Bureaux Wissing,, 1981 1982

3691

Verkrijging van de schetsplannen van architektenburo Spruit De
Jong Heringa en Bureaux Wissing,, 1981 1982

3692

Verkrijging van de schetsplannen van architektenburo Spruit De
Jong Heringa en Bureaux Wissing,, 1981 1982

3693

Samenstelling, werkwijze en verslagen van vergaderingen van de
adviesgroep centrum,, 1981 1984

3694

Besluitvorming omtrent de projectorganisae van het
centrumplan,, 1981 1985

3695

Terinzagelegging en de inspraakbijeenkomst ten behoeve van
de plannen inzake de voorgenomen wijze van uitwerking c.q.
bebouwing van de deelgebieden De Raadhuisgronden en De
Olmen,, 1982 1983

3696

Tekeningen, welke ter inzage hebben gelegen,, 1982

3697

Tekeningen, welke ter inzage hebben gelegen,, 1982

3698

Verslagen van de vergaderingen van de branchecommissie,, 1982
1983
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3699

Besluitvorming omtrent de 1e, 2e en 3e herziening en
uitwerkingsplan I,, 1982 1984

3700

Algemene besluitvorming omtrent de realisae van het
bestemmingsplan, waaronder de verdere ontwikkeling van de
bebouwingsplannen en de verwerving van gronden,, 1982 1985

3701

Opdrachtverstrekking aan DHV voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de geluidsaspecten ten behoeve van de Olmen en
de Raadhuisgronden,, 1982 1985

3702

Vaststelling van het uitwerkingsplan C,, 1983

3703

Stukken betreﬀende de eerste steenlegging op 1 september 1983,,
1983

3704

Verslagen van de vergaderingen van de selececommissie (ten
behoeve van de winkelverdeling in het centrum),, 1983 1985

3705

Wijziging van de bestemming van de percelen Veldweg 18 en 20
van "tuin en erf" naar "winkels en woningen",, 1985

6.02.01.02.01.03.04 Bestemmingsplan Cereslaan
3706-3712

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Cereslaan,, 1977 1986
3706

Voorbereiding, waaronder het ontwerp en de eerste
inspraakronde,, 1977 1980

3707

Voorbereiding, waaronder het ontwerp en de tweede
inspraakronde,, 1981 1982

3708

Verzoek om en verkrijging van ontheﬃng van de Wet Geluidhinder
voor de woningen aan de Laarderweg, Huizerweg en de
Nieuwstraat,, 1982 1986

3709

Verkrijging van het ontwerp-bestemmingsplan van november 1983
en maart 1984,, 1983 1984

3710

Verkrijging van het ontwerp-bestemmingsplan van maart 1985,,
1985

3711

Terinzagelegging en vaststelling,, 1986

3712

Verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten,, 1986

6.02.01.02.01.03.05 Bestemmingsplan De Dennen
3713

Vooroverleg inzake het ontwerp-bestemmingsplan en terinzagelegging,, 1972 1977

3714

Voorbereiding van de vaststelling (met daarbij een wijziging) van het ontwerpbestemmingsplan en behandeling van de ingediende bezwaren,, 1977 1978

3715-3719

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan De Dennen,, 1972 1989
3715

Vaststelling, terinzagelegging en behandeling van bezwaren
ingediend bij Gedeputeerde Staten,, 1977 1978

3716

Verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1978 1979
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3717

Besluit voorlopig af te zien van de aanleg van de verbinding voor
voetgangers en (brom)ﬁetsers tussen de Singel en De Dennen,,
1979

3718

Voorbereiding, waaronder vooroverleg en tervisielegging van de
eerste herziening,, 1985 1988

3719

Tervisielegging, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van de eerste herziening,, 1988 1989

6.02.01.02.01.03.06 Bestemmingsplan Franse Kampweg
3720-3723

3724-3726

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Franse Kampweg,, 1968 1978
3720

Voorbereiding,, 1968 1976

3721

Vooroverleg en tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1975 1976

3722

Behandeling van de ingediende bezwaren tegen het ontwerpbestemmingsplan,, 1976 1977

3723

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1977 1978

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Franse Kampweg '83,, 1980 1984
3724

Vooroverleg ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1980 1981

3725

Wijziging van het ontwerp-bestemmingsplan, tervisielegging, de
behandeling van de ingediende bezwaren en vaststelling,, 1982
1984

3726

verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1983 1984

6.02.01.02.01.03.07 Bestemmingsplan Groot Hertoginnelaan 34
3727

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Groot Hertoginnelaan 34,, 1967
1970

6.02.01.02.01.03.08 Bestemmingsplan Hamerstraat e.o.
3728-3730

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Hamerstraat e.o., 1979 1987
3728

Voorbereiding, waaronder het voorontwerp en de eerste
inspraakronde,, 1979 1981

3729

Voorbereiding, waaronder het voorontwerp, het ontwerp en de
tweede inspraakronde,, 1982 1985

3730

Vaststelling, verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten en de wijziging ten behoeve van het perceel
gelegen tussen Eendrachtspark 78 en 80,, 1985 1987

6.02.01.02.01.03.09 Bestemmingsplan Hilversumse Meent
3731-3743

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Hilversumse Meent,, 1962 1988
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3731

Stukken betreﬀende het overleg met de gemeente Hilversum
inzake de Hilversumse Meent, waaronder het door hen opgestelde
uitbreidings-/ bestemmingsplan,, 1962 1970

3732

Besluitvorming omtrent de bebouwing van het Bussumse deel van
de Hilversumse Meent,, 1967 1974

3733

Besluitvorming omtrent de bebouwing van het Bussumse deel van
de Hilversumse Meent,, 1975 1980

3734

Verslagen van en correspondene met het Integraal Gooioverleg betreﬀende de inrichng van bouwgronden binnen het
bestemmingsplan,, 1969 1970

3735

Stukken betreﬀende de inspraakverlening aan de bevolking inzake
de bebouwing binnen het bestemmingsplan,, 1970 1974

3736

Vaststelling van de exploitaeopzet,, 1970 1975

3737

Ontvangst van de richtlijnen betreﬀende het bestemmingsplan
zoals opgesteld door het Gewest Gooiland,, 1971

3738

Stukken betreﬀende het ontwerp-bestemmingsplan, alsmede de
adviezen en bezwaarschrien die daarop volgen,, 1971 1973

3739

Vaststelling van het bestemmingsplan (voor het Bussums deel)
door de Raad alsmede de goedkeuring door Gedeputeerde Staten,,
1971 1973

3740

Stukken betreﬀende de beroepsprocedure bij de Kroon, waarbij
het besluit van Gedeputeerde Staten wordt verniegd,, 1973 1981

3741

Besluit tot intrekking van het bestemmingsplan (voor het Bussums
deel) en de intrekking van dit besluit,, 1974 1980

3742

Onderzoek naar de ecologische aspecten van bebouwing van de
Bussumse Meent,, 1980 1981

3743

Ontwikkelingen ten aanzien van het bestemmingsplan nadat
Gedeputeerde Staten goedkeuring hee onthouden,, 1981 1988

6.02.01.02.01.03.10 Bestemmingsplan Industrieterrein Franse Kampweg
3744-3745

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Industrieterrein Franse Kampweg,, 1964
1972
3744

Vaststelling van de herziening van het uitbreidingsplan in
onderdelen Zuid-West 1956, welk besluit verniegd is door de
Kroon,, 1964 1972

3745

Vaststelling van de herziening van het uitbreidingsplan in
onderdelen Zuid-West 1956 en verkrijging van gedeeltelijke
goedkeuring door Gedeputeerde Staten,, 1967 1968

6.02.01.02.01.03.11 Bestemmingsplan Jan Tabak
3746-3753

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Jan Tabak,, 1983 1990
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3746

Voorbereiding, waaronder het vooroverleg naar aanleiding van
het voorontwerp-bestemmingsplan en het houden van een
hoorzing,, 1983 1986

3747

Behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan, waaronder ook
het ontwerp-verzoek hogere grenswaarde Wet Geluidhinder,, 1985
1987

3748

Verzoek om en verkrijging van ontheﬃng van de Wet Geluidhinder
in verband met hogere grenswaarden,, 1986 1987

3749

Toezending van het ontwerp-bestemmingsplan aan de Provincie en
de tervisielegging van het plan,, 1987

3750

Behandeling van de ingediende bezwaren en de vaststelling van
het bestemmingsplan,, 1987 1988

3751

Verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten,, 1988

3752

Aanwijzing van een groendeskundige ten behoeve van het
bestemmingsplan,, 1988 1989

3753

Behandeling van de beroepschrien ingediend bij
Gedeputeerde Staten en de Kroon tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan,, 1988 1990

6.02.01.02.01.03.12 Bestemmingsplan Kamphoeve
3754-3759

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Kamphoeve,, 1972 1986
3754

Voorbereiding, waaronder het vooroverleg ten behoeve van het
ontwerp-bestemmingsplan,, 1972 1980

3755

Verdere ontwikkeling van het ontwerp-bestemmingsplan,, 1980

3756

Tervisielegging, behandeling van de ingediende bezwaren en
besluit tot verdaging van de beslissing omtrent de vaststelling,,
1981

3757

Vaststelling van het bestemmingsplan,, 1981

3758

Verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1981 1983

3759

Behandeling van de ingediende beroepschrien bij en gedeeltelijke
goedkeuring van het plan door de Kroon,, 1983 1986

6.02.01.02.01.03.13 Bestemmingsplan Laarderwegkwarer
3760

Vaststelling en ontvangst van goedkeuring van Gedeputeerde Staten ten behoeve van de
herziening van het bestemmingsplan Laarderwegkwarer,, 1967 1969

6.02.01.02.01.03.14 Bestemmingsplan Bestemmingsplan Laegieskamp
3761-3768

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Laegieskamp,, 1972 1984
3761

Stukken betreﬀende de grondverwerving ten behoeve van de
uitbreiding van de sportcomplexen, , 1972 1975

3762

Vooroverleg ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1973 1977
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3769

3763

Stukken betreﬀende de indeling van de sportvoorzieningen binnen
het bestemmingsplan,, 1973 1977

3764

Door derden ingediende bezwaren naar aanleiding van het ter
inzage gelegde ontwerp,, 1977 1978

3765

Ontwerp bestemmingsplan alsmede stukken betreﬀende de
tervisielegging,, 1976 1978

3766

Vaststelling van het bestemmingsplan door de Raad,, 1978

3767

Ontvangst van het besluit van Gedeputeerde Staten tot het
onthouden van goedkeuring met de daaruit voorvloeiende
beroepsprocedures en het besluit van de gemeente zich te
onthouden van beroep,, 1979 1984

3768

Onderzoeksrapportage ter voorbereiding van een nieuw
bestemmingsplan,, 1984

Gemeentelijke reace op het voorontwerp-bestemmingsplan Laegieskamp van de
gemeente Hilversum,, 1985 1986

6.02.01.02.01.03.15 Bestemmingsplan Meerweg 49
3770

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan, onthouden van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten en het besluit van de gemeente zich te onthouden van beroep.
Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Meerweg 49, 1971 1974

6.02.01.02.01.03.16 Bestemmingsplan Nijverheidskwarer
3771-3774

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Nijverheidskwarer,, 1975 1986
3771

Behandeling van de ontwerp-bestemmingsplannen versies 1975 en
1977,, 1975 1977

3772

Terinzagelegging en behandeling van ingediende bezwaren tegen
het ontwerp-bestemmingsplan,, 1977 1978

3773

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1978 1980

3774

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan,,
1984 1986

6.02.01.02.01.03.17 Bestemmingsplan Oostereng
3661

Besluitvorming omtrent de bestemmingswijziging van het terrein gelegen aan de J.H. van
't Hoﬀweg en de F.C. Donderstraat,, 1936 1937

3775

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Winkelcentrum Oostereng. Vaststelling,
behandeling ingediende bezwaren, verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten en gedeeltelijke vernieging van de goedkeuring door de Kroon,, 1971 1975

3776

Voorbereiding van het plan, de behandeling van de ingediende bezwaren en de verdaging
van de beslissing omtrent de vaststelling,, 1972

3776-3778

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Oostereng 1973,, 1972 1977
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3776

Voorbereiding van het plan, de behandeling van de ingediende
bezwaren en de verdaging van de beslissing omtrent de
vaststelling,, 1972

3777

Besluitvorming omtrent de bouw van torenﬂats (sterﬂats) aan de
Amersfoortseweg en de vaststelling van het bestemmingsplan,,
1973 1975

3778

Verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten, behandeling van de ingediende bezwaren en gedeeltelijke
vernieging van het besluit van Gedeputeerde Staten door de
Kroon,, 1973 1977

3777

Besluitvorming omtrent de bouw van torenﬂats (sterﬂats) aan de Amersfoortseweg en de
vaststelling van het bestemmingsplan,, 1973 1975

3778

Verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde Staten, behandeling van
de ingediende bezwaren en gedeeltelijke vernieging van het besluit van Gedeputeerde
Staten door de Kroon,, 1973 1977

3779-3781

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Oostereng '86,, 1978 1988
3779

Voorbereiding, waaronder het vooroverleg, de toepassing van
de Wet Geluidhinder en de vaststelling van het voorontwerpbestemmingsplan,, 1978 1986

3780

Vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan en de behandeling
van de ingediende bezwaren,, 1986

3781

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1987 1988

6.02.01.02.01.03.18 Bestemmingsplan P.J. Loman
3782-3784

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan P.J. Loman,, 1975 1981
3782

Vooroverleg ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan,
tervisielegging, behandeling van de ingediende bezwaren en
vaststelling van het bestemmingsplan,, 1975 1976

3783

Ingediende bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan en
een overzicht van personen die bezwaar hebben ingediend bij de
gemeenteraad en Gedeputeerde Staten,, 1975 1977

3784

Behandeling van de bezwaren ingediend bij Gedeputeerde Staten,
verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten en behandeling van de bij de Kroon ingediende
beroepschrien met de beslissing tot gedeeltelijke vernieging van
het besluit, 1976 1981

6.02.01.02.01.03.19 Bestemmingsplan Raadhuisstraat e.o.
3785-3795

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Raadhuisstraat en omgeving (1e deelplan),,
1964 1973
3785

Voorgeschiedenis voorafgegaan aan het opstellen van het
bestemmingsplan,, 1964 1968
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3786

Stukken betreﬀende publicaes en publiciteit ten aanzien van het
bestemmingsplan,, 1968 1969

3787

Ingekomen bezwaarschrien tegen het ontwerpbestemmingsplan,, 1968 1970

3788

Stukken betreﬀende de tervisielegging en vaststelling
bestemmingsplan,, 1969 1970

3789

Behandeling van bezwaarschrien die bij Gedeputeerde Staten zijn
binnengekomen,, 1969 1970

3790

Overleg en ontwikkeling van het bestemmingsplan met en door
projectontwikkelings- en exploitaemij Johan Matser nv,, 1969
1973

3791

Behandeling van bezwaarschrien die bij de Kroon zijn
binnengekomen,, 1970 1972

3792

Opstellen van een exploitae-opzet voor het bestemmingsplan,,
1970

3793

Stukken betreﬀende het organiseren van een hoorzing voor de
bezwaarden, alsmede het verslag daarvan, , 1970 1972

3794

Taxae en verwerving van percelen in het kader van het
bestemmingsplan,, 1971 1973

3795

Intrekking van het bestemmingsplan,, 1972

6.02.01.02.01.03.20 Bestemmingsplan Schimmel e.o.
3796

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Schimmel en omgeving. Voorbereiding en
vaststelling, met wijzigingen, 1967 1970

6.02.01.02.01.03.21 Bestemmingsplan Het Spiegel
3797-3808

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Het Spiegel,, 1973 1984
3797

Voorbereiding, waaronder de vaststelling van de uitgangspunten
voor het bestemmingsplan, een hoorzing, beschikbaarstelling
van een krediet en de vaststelling van het verkeersstructuurplan,,
1973 1979

3798

Vaststelling van het voorontwerp-bestemmingsplan en
behandeling van de inspraakreaces,, 1978 1980

3799

Ontvangst van het voorontwerp-bestemmingsplan en de
tervisielegging ervan,, 1978

3800

Vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan, behandeling van
de ingediende bezwaren, de vaststelling van het bestemmingsplan
en de verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1979 1983

3801

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan,, sept 1979

3802

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan,, maart 1980
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3803

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan waarin is
aangegeven welke passages gewijzigd of nieuw zijn,, dec 1980

3804

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan, welke van 2
februari tot 2 maart 1981 ter visie is gelegd,, dec 1980

3805

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan, vastgesteld door de
gemeenteraad,, 1981

3806

Verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten,, 1982

3807

Wijziging ten behoeve van de bouw van 12 bejaardenwoningen op
de hoek van de Slochterenlaan en de Laan van Suchtelen van de
Haare,, 1981 1984

3808

Wijziging ten behoeve van de uitbreiding van de Remonstrantse
Kerk, perceel Koningslaan 2b,, 1984

6.02.01.02.01.03.22 Bestemmingsplan Sportpark Zuid
3809-3810

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Sportpark Zuid 1975, 1975 1980
3809

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1975 1976

3810

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten van de herziening van het plan ten behoeve van de
verbouw en uitbreiding van theater 't Spant,, 1978 1980

6.02.01.02.01.03.23 Bestemmingsplan Verbindingslaan
3811-3817

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Verbindingslaan,, 1977 1989
3811

Voorbereiding, waaronder de vaststelling van de uitgangspunten
en richtlijnen voor het bestemmingsplan en het organiseren van de
eerste inspraakronde,, 1977 1979

3812

Vaststelling van het voorontwerp-bestemmingsplan, waaronder de
tweede inspraakronde,, 1980 1983

3813

Behandeling van de ontwerp-bestemmingsplannen versies
september en oktober 1983,, 1983

3814

Behandeling van het ontwerp-bestemmingsplan versie juli 1984,,
1984

3815

Ontvangst van het ontwerp-bestemmingsplan versie januari 1985, ,
1985

3816

Behandeling van de ingediende bezwaarschrien tegen het
ontwerp-bestemmingsplan en het beroep tegen de goedkeuring
van het bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten,, 1985 1988

3817

Vaststelling, verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten
en gedeeltelijke vernieging van het besluit van Gedeputeerde
Staten door de Kroon,, 1985 1989

6.02.01.02.01.03.24 Bestemmingsplan Vondel
3818-3824

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Vondel,, 1978 1987
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3818

Vaststelling en tervisielegging van het voorontwerpbestemmingsplan en de behandeling van de ingediende
bezwaren,, 1978 1979

3819

Vooroverleg en ontwikkeling van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1978 1981

3820

Vaststelling en tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan,,
1980 1981

3821

Behandeling van de ingediende bezwaren bij de Raad tegen
het ontwerp-bestemmingsplan en de bezwaren ingediend bij
Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan,,
1981 1982

3822

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1981 1983

3823

Stukken betreﬀende het verstrekken van informae inzake de
bestemming van het perceel Lammert Majoorlaan 1 en het al dan
niet van toepassing zijn van de overgangsbepaling,, 1986

3824

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten van de uitwerking van het "uit te werken gebied voor
woondoeleinden" in bestemmingsplan Vondel (de zogenaamde
Herman Gorterhof),, 1986 1987

Vaststelling van wijziging van het bestemmingsplan Vondel ten behoeve van het perceel
Vossiuslaan 17 met goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland n , 1987 1988
1

6.02.01.02.01.03.25 Bestemmingsplan Westereng
3825-3827

3828-3830

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Westereng '73,, 1973 1979
3825

Vooroverleg inzake het ontwerp-bestemmingsplan,, 1973 1974

3826

Vaststelling en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring door
Gedeputeerde Staten,, 1974 1976

3827

Vaststelling van de kernpunten voor de herziening van het
bestemmingsplan,, 1978 1979

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Westereng '83,, 1981 1982
3828

Voorbereiding, waaronder het vooroverleg en de terinzagelegging,,
1981 1982

3829

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten,, 1982 1985

3830

Wijziging ten behoeve van het perceel T.B. Huurmanlaan 61,, 1986

6.02.01.02.01.03.26 Bestemmingsplan Willem de Zwijger
3831

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Willem de Zwijger II met
wijzigingen en intrekking,, 1970 1975

6.02.01.02.01.03.27 Bestemmingsplan Zandzee
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3832-3834

3835-3838

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Zandzee 1973,, 1972 1982
3832

Vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan, behandeling van
de ingediende bezwaren en de verdaging van de vaststelling,, 1972
1973

3833

Vaststelling van het bestemmingsplan, verkrijging van gedeeltelijke
goedkeuring door Gedeputeerde Staten en het ingestelde beroep
bij de Kroon tegen de gedeeltelijke goedkeuring,, 1973 1977

3834

Voorbereiding van de herziening van het plan,, 1978 1982

Besluitvorming omtrent het bestemmingsplan Zandzee 1985,, 1983 1988
3835

Voorbereiding, vaststelling en terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan,, 1983 1985

3836

Behandeling van de ingediende bezwaarschrien tegen het
ontwerp-bestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan,,
1985 1986

3837

Vaststelling,, 1985 1987

3838

Wijziging ten behoeve van het perceel Plaggenweg 19a,, 1987
1988

6.02.01.02.02 Regionale regelingen
3839

Gemeentelijke behandeling van het Streekplan voor het Gooi en de Vechtstreek en de
herzieningen hiervan, , 1960 1975

3840

Gemeentelijke noes naar aanleiding van de opzet van het gewestelijk facetplan
ruimtelijke ordening,, 1979 1983

3841

Gemeentelijke reace op de Nota Streekplanwerk van de Provincie Noord-Holland,, 1981

3842

Gemeentelijke reace aan de Provincie Noord-Holland op de Nota Mogelijke
Ontwikkelingsrichngen in het Gooi en de Vechtstreek (herziening streekplan),, 1983

6.02.02 Ontsluing en exploitae van gronden
6.02.02.01 door de overheid
3843

Besluitvorming omtrent de exploitae van bouwterreinen, gelegen tussen de Brediusweg
en de Huizerweg, waaronder het aanwijzen van terreinen voor middenstandswoningbouw
door de diverse bouwverenigingen,, 1919 1921

3844

Vaststelling van de exploitaeverordening 1970, met wijziging,, 1970 1972

6.02.02.02 door parculieren
3845-3867

Besluitvorming omtrent de exploitae van gronden door parculieren met zonodig
bijbehorende grondoverdrachten en erfdienstbaarheden,, 1920 1963
3845

Terrein gelegen aan de Koedijklaan door ir. E.R.J.W. Hondelink,,
1920 1938

3846

Gronden gelegen nabij de Meentweg (J.F. Evertslaan) door de
Combinae Esser & Everts,, 1925 1941
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3847

Gronden gelegen ten zuiden van de Huizerweg (Waltherlaan,
Lothariuslaan, Hildegondestraat en Godelindestraat) door J.G.
Griﬃoen,, 1927 1930

3848

Gronden tussen de Oud-Bussummerweg, Huizerweg en de
Driestweg door J.G. Griﬃoen en W.G.M. Voorman,, 1927 1931

3849

Gronden tussen de Oud-Bussummerweg, Huizerweg en de
Driestweg door J.G. Griﬃoen en W.G.M. Voorman,, 1932 1934

3850

Gronden tussen de Oud-Bussummerweg, Huizerweg en de
Driestweg door J.G. Griﬃoen en W.G.M. Voorman, waaronder
de grondruilingen met H.M.A. Philippeau en J. Lansink en de
aanbesteding voor het leggen van riolering en wegen op het
terrein ingesloten door de Simon Stevinweg, de Marconiweg en de
Anthoni van Leeuwenhoekweg,, 1931 1938

3851

Gronden gelegen ten oosten van de K.P.C. de Bazelstraat en ten
zuiden van de Godelindestraat (gedeelten van de Waltherlaan,
Lothariuslaan, Kamerlingh Onnesweg en Radboutlaan) door J.G.
Griﬃoen,, 1928 1930

3852

Gronden gelegen ten oosten van de K.P.C. de Bazelstraat en ten
zuiden van de Godelindestraat (gedeelten van de Waltherlaan,
Lothariuslaan, Kamerlingh Onnesweg en Radboutlaan) door J.G.
Griﬃoen, exploitae-overeenkomst met bijlagen,, 1929

3853

Gronden gelegen ten oosten van Baerij IV (derde exploitaeplan)
en ten westen en oosten van de Lothariuslaan (vierde
exploitaeplan) door J.G. Griﬃoen,, 1930 1931

3854

Gronden gelegen ten oosten van Baerij IV (derde exploitaeplan)
en ten westen en oosten van de Lothariuslaan (vierde
exploitaeplan) door J.G. Griﬃoen, exploitae-overeenkomst met
bijlagen,, 1931

3855

Gronden gelegen ten oosten van Baerij IV (derde exploitaeplan)
en ten westen en oosten van de Lothariuslaan (vierde
exploitaeplan) door J.G. Griﬃoen,, 1932 1935

3856

Gronden gelegen ten oosten van Baerij IV (derde exploitaeplan)
en ten westen en oosten van de Lothariuslaan (vierde
exploitaeplan) door J.G. Griﬃoen, exploitae-overeenkomst met
bijlagen,, 1932

3857

Gronden gelegen ten oosten van Baerij IV (derde exploitaeplan)
en ten westen en oosten van de Lothariuslaan (vierde
exploitaeplan) door J.G. Griﬃoen, waaronder besluiten omtrent
de bouw van winkelhuizen aan de H. Kamerlingh Onnesweg, de
ontheﬃng voor de vesging van een schoenmakerswerkplaats aan
de J.H. van 't Hoﬀweg en de betalingsregeling met J.G. Griﬃoen,,
1931 1942

3858

Terrein van de leerfabriek aan de Huizerweg door N.V. Exploitaemaatschappij Liesab,, 1932 1935

1

1

1
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3859

Terrein van de leerfabriek aan de Huizerweg door N.V. Exploitaemaatschappij Liesab,, 1934 1939

3860

Terrein Maria's Heuvel door L. Jacobs en R. Schipper, met de
aankoop van grond van H. Biegel en ruilingen van grond met G.
van Garderen en J.G. Griﬃoen en de aanbesteding van het bestek
voor het leggen van riolering en wegen aan de Heuvellaan, de J.F.
Evertslaan en de Meentweg,, 1933 1947

3861

Terrein Maria's Heuvel door L. Jacobs en R. Schipper, met de
aankoop van grond van H. Biegel en ruilingen van grond met G.
van Garderen en J.G. Griﬃoen en de aanbesteding van het bestek
voor het leggen van riolering en wegen aan de Heuvellaan, de
J.F. Evertslaan en de Meentweg, exploitae-overeenkomst met
bijlagen,, 1934

1

3862

Exploitae-overeenkomst met bijlagen aangegaan met H.H.
Boerman voor de bouw van vier woningen aan de Krijnenweg,,
1934

1

3863

Terrein gelegen aan de noordzijde van de Beerensteinerlaan
tussen de Melkweg en de Iepenlaan door N.V. Bouw- en
Handelsmaatschappij Polonius, waaronder ook de vaststelling van
het uitbreidingsplan en bebouwingsvoorschrien voor dat gebied
en de aanbesteding van het bestek voor het leggen van riolering en
wegen,, 1935 1938

3864

Gronden in de Eng ten westen van de Laarderweg (gronden
Verbeek) door W.G.M. Voorman (Belegging- en Trusteemaatschappij Gooiland N.V.),, 1952 1956

3865

Gronden in de Eng ten westen van de Laarderweg (gronden
Verbeek) door W.G.M. Voorman (Belegging- en Trusteemaatschappij Gooiland N.V.),, 1957 1961

3866

Gronden in de Eng ten westen van de Laarderweg (gronden
Verbeek) door W.G.M. Voorman (Belegging- en Trusteemaatschappij Gooiland N.V.), akten van ruiling., 1958 1959

3867

Gronden in de Eng ten westen van de Laarderweg (gronden
Verbeek) door W.G.M. Voorman (Belegging- en Trusteemaatschappij Gooiland N.V.), akten van ruiling,, 1959 1963

3868

Vaststelling van de algemene bepalingen voor het in bouw-exploitae brengen van
gronden door parculieren in 1925 en de vaststelling van nieuwe grondslagen in 1936,,
1925 1938

3869

Vaststelling van de eenheidsprijzen en produceprijzen voor de exploitae van gronden
gelegen in De Eng,, 1936 1949

6.02.03 Volkshuisvesng
6.02.03.01 Algemene aangelegenheden betreﬀende de volkshuisvesng, het bouwen en wonen
6.02.03.01.00 Algemeen
3870

Vaststelling van de verslagen van hetgeen met betrekking tot verbetering van de
volkshuisvesng in de gemeente is verricht,, 1919 1927
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3871

Stukken betreﬀende het mogelijk inwinnen van advies bij de Brandweer door de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht,, 1933

3872

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake de volkshuisvesng, waaronder de
huisvesng van speciﬁeke groepen mensen en gemeentelijke reaces op nota's van
derden,, 1940 1986

3873-3878

Vaststellingen inzake de woningbouwvolumes en richtconngenten voor de woningbouw,,
1946 1969
3873

Vaststellingen en correspondene ten behoeve van de jaren 1946
tot en met 1950,, 1946 1950

3874

Vaststellingen en correspondene ten behoeve van de jaren 1951
tot en met 1956,, 1951 1960

3875

Vaststellingen en correspondene ten behoeve van de jaren 1957
tot en met 1964,, 1957 1965

3876

Vaststellingen en correspondene ten behoeve van de jaren 1965
tot en met 1969,, 1964 1969

3877

Toewijzingen van bouwvolume aan diverse bouwbedrijven,, 1949
1957

3878

Rapporten van de dienst Gemeentewerken over de verdeling van
het gemeentelijk conngent bouwvolume,, 1950 1957

3879

Vaststelling van de prognoses van de woningbehoee binnen de gemeente,, 1956 1963

3880-3884

Vaststelling van de bouw en verdeling van woningen in het Gooi,, 1966 1982
3880

1966 1968

3881

1969 1971

3882

1972 1974

3883

1975 1977

3884

1978 1982

3885

Inventarisae van de bouwmogelijkheden in Bussum,, 1978 1980

8212

Vaststellen van richtlijnen voor het verlenen van bijdragen ter smulering van
woonconsumenten alsmede een voorstel tot wijziging van deze richtlijnen, 1986 - 1991
1
Aanwijzing van opsporingsambtenaren ingevolge de Hinderwet, de Woningwet en de Wet
op de Ruimtelijke Ordening,, 1972 1986

6.02.03.01.01 Woningbehoee en -voorziening
3886

Vaststelling van de woningbehoee en de gemeentelijke reaces op de
woningmarktonderzoeken van het Gewest,, 1939 1977

3887

Uitvoering van een woningbehoee- enquête binnen de gemeente en een aanvullend
onderzoek naar de bezeng van woningwetwoningen,, 1963 1967

6.02.03.01.02 Woningvoorraad, -registrae en -telling
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3888

Verslagen van de woningtelling in 1919, 1925, 1940 (inclusief gezins-, winkel- en
bedrijfstelling) en 1956,, 1919 1956

3889

Instelling en inrichng van een woningcartotheek,, 1955 1970

6.02.03.02 Eisen aan woningen, woonwagens en -schepen, gebouwen, terreinen en erven
6.02.03.02.00 Algemeen
3890

Vaststelling van de wijziging op de Bouw- en Woningverordening,, 1921

3891

Voorbereiding en reaces,, 1922 1925

3891-3894

Vaststelling en wijziging van de Bouw- en Woningverordening,, 1922 1964
3891

Voorbereiding en reaces,, 1922 1925

3892

Vaststelling, eerste wijziging en vaststelling van de staat als
bedoeld in arkel 45 van de Verordening,, 1925 1935

3893

Wijziging,, 1933 1938

3894

Wijzigingen en aanwijzing van ambtenaren belast met de
handhaving van de Woningwet,, 1938 1964

3892

Vaststelling, eerste wijziging en vaststelling van de staat als bedoeld in arkel 45 van de
Verordening,, 1925 1935

3893

Wijziging,, 1933 1938

3894

Wijzigingen en aanwijzing van ambtenaren belast met de handhaving van de Woningwet,,
1938 1964

3895

Vaststelling van esthesche eisen aan woningen gelegen in uitbreidingsplannen,, 1939
1941

3896

Toezegging tot het inwinnen van advies van de Vrouwen Advies Commissie voor de bouw
van woningen en de afwijzing tot deelname aan de vergaderingen van de gecombineerde
bouwcommissies,, 1954

3897

Besluitvorming omtrent de toepassing van shuntkanalen (meerdere stookplaatsen op een
schoorsteen) bij hoge bouw,, 1957

3898

Verlening van vrijstelling van het gebruik van erven en terreinen voor het stallen van
auto's bij de Dr. Schaepmanlaan 1 en vaststelling van de eisen voor de uitbreiding van het
parkeerterrein bij Brediusweg 20,, 1966

3899

Vaststelling van de richtlijn voor-toetsing bouwaanvragen,, 1976

3900

Vaststelling van het beleid inzake rechtsbescherming en publicaeplicht bij toepassing
van de algemene verklaring van geen bezwaar en verlenging van deze verklaring door
Gedeputeerde Staten,, 1979 1985

8218

Vaststelling en intrekking van de instruce voor de ambtenaren belast met het bouw- en
woningtoezicht in de gemeente Bussum, 1970 - 1993
1

8219-8391

Vaststelling en wijziging van de Bouwverordening, 1965 - 1988

3
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8411

8219

Wijzigingen op de bouwverordening, 10e tot en met 14e wijziging,
1981 - 1988

1

8355

Model-bouwverordening alsmede diverse wijzigingen van de
nadere regelen behorende bij de bouwverordening, 1969 - 1992

1

8390

Voorbereiding en vaststelling van de Bouwverordening van 13
juni 1968, alsmede de vaststelling van de 1e tot en met de 5e
wijzigingen van de Bouwverordening, 1965 - 1976

1

8391

Vaststelling van de 6e tot en met de 9e wijzigingen van de
Bouwverordening van 13 juni 1968,, 1976 - 1985

1

Voorbereiding, vaststelling, wijziging en intrekking van de Bouwregistraeverordening,
1984 - 1993
1

6.02.03.02.01 Bouw van woningen en gebouwen
3901

Instelling van een Schoonheidscommissie, waaronder de vaststelling en wijzigingen van de
Verordening, regelende de samenstelling, bevoegdheid en werkkring van de commissie,,
1919 1940

3902

Benoeming van (plaatsvervangende) leden en de secretaris en aanwijzing van de
voorzier van de Schoonheidscommissie,, 1920 1969

3903

Vaststelling en wijziging van de Verordening Welstandscollege,, 1969 1976

3904

Besluitvorming omtrent het Welstandscollege, waaronder de benoeming van
(plaatsvervangende) leden, de openbaarheid van de vergaderingen en het funconeren,,
1970 1990

3905

Besluitvorming omtrent de bebouwing van de Kom van Biegel,, 1923 1929

3906

Besluitvorming omtrent de bebouwing van het terrein Petersburg aan de Nieuwe 's
Gravelandseweg,, 1927 1930

3907

Besluitvorming omtrent de bebouwing van een terrein aan de Graaf Florislaan met twee
dubbele woonhuizen,, 1932 1933

3908

Besluitvorming omtrent de bebouwing van het terrein Nieuw Bussum,, 1938 1940

3909

Besluitvorming omtrent de jdelijke huisvesng van het Regiment Motorarllerie in het
voormalig Hotel Nieuw Bussum,, 1938

3910

Besluitvorming omtrent de bouw van de Kolonel van der Palmkazerne,, 1938 1949

3911

Besluitvorming omtrent diverse zaken met betrekking tot het verlenen van
bouwvergunningen, waaronder het slleggen van bouwprojecten jdens de
Tweede Wereldoorlog en het niet meer in rekening brengen van leges aan de
woningbouwcorporaes,, 1942 1979

3912

Besluitvorming omtrent de plaatsing van ﬂatgebouwen in het Spiegel,, 1954 1959

3913

Vaststelling van het beleid inzake illegale bouw,, 1964 1982

3914-3920

Besluitvorming inzake woningbouw op de locae Gooiberg,, 1956 1988
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3914

Voorbereidingen van de bouw, waaronder correspondene inzake
het bouwplan van aannemingsbedrijf Lakeman BV en de mogelijke
verkoop van grond aan de Plaggenweg  Gooiberg,, 1956 1979

3915

Ontwikkeling eerste fase (27 woningen), waaronder de plannen
van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten,, 1978 1979

3916

Ontwikkeling eerste fase (27 woningen), waaronder de ingediende
bezwaren en bodemverontreiniging,, 1978 1981

3917

Ontwikkeling tweede fase (45 woningen), waaronder het
bouwrijp maken van de locae en algemene correspondene met
Architectenbureau Aantjes BV,, 1982 1988

3918

Ontwikkeling tweede fase (45 woningen), vaststelling
verkavelingschets en exploitaeopzet,, 1982 1984

3919

Ontwikkeling tweede fase (45 woningen), bebouwingsvoorstellen,,
1984 1987

3920

Ontwikkeling tweede fase (45 woningen), ontruiming bestaande
woningen met kort geding van Dhr. Wortel,, 1984 1988

3921

Besluitvorming omtrent de bouw van zes woningen op het perceel Meerweg 49,, 1977
1983

3922

Besluitvorming omtrent de mogelijkheden van woningbouw op het terrein hoek
Mezenlaan en Nachtegaallaan,, 1980

3923

Besluitvorming omtrent de bebouwing van het terrein hoek Ceintuurbaan en H.A.
Lorentzweg,, 1982 1989

3924

Behandeling van het onderzoeksverslag naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het AHﬁliaal Kerkstraat Bussum uitgevoerd door de PSP Bussum,, 1984

3925

Besluitvorming omtrent de bebouwing van de voormalige locae van theater 't Palet op
de hoek van de Havenstraat en de Kapelstraat,, 1985 1986

3926

Besluitvorming omtrent de mogelijkheden van woningbouw aan de Olmenweg,, 1986
1989

3927

Besluitvorming omtrent de bebouwing aan de Olmenlaan op de gronden van de
zogenaamde autokluis,, 1986 1989

3928

Besluitvorming omtrent de bouwmogelijkheden op gronden aan de Parallelweg en de
Slochterenlaan door de Nederlandse Spoorwegen,, 1988 1989

8422

Vaststelling en wijziging van de Verordening op het welstandscollege, 1977 - 1987
1

6.02.03.02.02 Bouw van woningen en gebouwen van bijzondere aard
6.02.03.02.02.01 Bejaardenhuizen
3932

Verlening van een bijdrage van ƒ 2000,- aan het Comité Bejaardencentrum voor een
onderzoek naar de behoee aan woongelegenheden voor oudere echtparen,, 1950 1952

3933-3935

Goedkeuring en besluitvorming omtrent de bouw en uitbreiding van bejaardencentrum
De Schutse door de Schng Protestant Christelijk Bejaardencentrum,, 1952 1983
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3933

Voorbereiding van de bouw,, 1952 1956

3934

Uitvoering van de bouw, waaronder de aanbesteding en de
gunning,, 1956 1961

3935

Bouw van uitbreiding De Heul, het aanbrengen van een tweede
liinstallae en renovae van De Schutse,, 1961 1983

3936

Goedkeuring en besluitvorming ontrent de bouw van een bejaardencentrum door de
Schng R.K. Bejaardencentrum Sint Antonius Hove en aanleg en onderhoud van de tuin
en parkeerplaats,, 1953 1970

3937

Goedkeuring en besluitvorming omtrent de bouw van een algemeen tehuis voor
bejaarden, De Zandzee, door de Schng Algemeen Bejaardencentrum en de aanbouw
van een dagverblijf,, 1956 1978

3938

Vaststelling van het beleid inzake de huisvesng van bejaarden en de exploitae van
bejaardenhuizen,, 1956 1971

3939

Goedkeuring en besluitvorming omtrent de bouw van een bejaardentehuis door de
Schng Joods Bejaardencentrum Het Gooi,, 1967 1977

3940

Vaststelling van het opnamebeleid in bejaardenoorden,, 1975 1982

8451

Besluitvorming betreﬀende het in principe beëindigen van garaneverleningen ten
behoeve van bejaardenoorden, 1987 - 1990
1

6.02.03.02.02.02 Barakken
3929

Toestemming aan de Centrale voor Werklozenzorg tot het oprichten van barakken ten
behoeve van een werkkamp voor jeugdige werklozen nabij Crailo,, 1935

6.02.03.02.02.03 Personeelswoningen
3930

Besluitvorming omtrent de bouw en ingebruikgeving van woningen ten behoeve van
personeel van de PTT,, 1954 1959

6.02.03.02.02.04 Recreaewoningen
3931

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de recreaewoonverblijven,, 1969 1985

8447

Intrekking van de verordening op de recreaewoonverblijven , 1993

1

6.02.03.03 Gebruik, onderhoud en verbeteringen van woningen, woonwagens en -schepen,
gebouwen, terreinen en erven
6.02.03.03.01 Gebruik van woningen, woonwagens en -schepen, gebouwen, terreinen en erven
3941

Vaststelling van de Verordening tegen het beperken der woongelegenheid,, 1919 1920

3942

Registers van aangevraagde vergunningen om een woonwagen of woonschip als woning
te mogen gebruiken,, 1919 1973

3943-3945

Verlening van vergunningen tot het onrekken van woonruimte aan haar bestemming,,
1920 1988
3943

1920 1963

3944

1964 1979
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3945
3946

1979 1988

Behandeling van het bezwaar en beroep tegen de weigering van een vrijstelling van de
vigerende woonbestemming van het pand Generaal de la Reylaan 17-19,, 1982 1984

6.02.03.03.02 Araak
3947

Vaststelling van de noe inzake onbewoonbaarverklaring van woningen en incidentele
krotopruiming en de toezending van jaarverslagen krotopruimingsfonds aan het ministerie
van Volkshuisvesng en Ruimtelijke Ordening,, 1963 1970

3948

Vaststelling en wijziging van de Regeling van verlening van een tegemoetkoming bij
vrijwillige ontruiming van voor araak bestemde woningen,, 1972 1974

6.02.03.03.03 Verbetering van woningen en gebouwen
3949

Onderzoek naar de toestand van de arbeiderswoningen, gelegen tussen de Huizerweg,
Landstraat en Oud Bussumerweg en de daaruit voortvloeiende verbeteringen,, 1928 1932

3950

Beschikbaarstelling van gelden voor het verlenen van premies voor de verbetering van
arbeiderswoningen,, 1938 1940

3951

Machging van burgemeester en wethouders te beslissen op de aanvragen tot toekenning
van premies voor het verbeteren of splitsen van woningen,, 1948

3952

Vaststelling van het beleid inzake aanschrijvingen tot het treﬀen van voorzieningen aan
parculiere woningen,, 1960 1980

3953

Verbetering van woningwetwoningen voor mindervaliden,, 1966 1978

3954

Vaststelling van het beleid inzake het aanpassen van woningen voor mindervaliden,, 1966
1979

3955

Vaststelling van de nota met betrekking tot de mogelijkheden van verwerving van
Rijksbijdragen ten behoeve van sanering en kernreconstruce,, 1969

3956

Besluitvorming omtrent het overdragen van de uitvoering van de ministeriële
Beschikking Geldelijke Steun Verbetering Woningen en Woonbuurten aan de dienst
Gemeentewerken,, 1974

3957

Vaststelling van de tegemoetkoming in verhuis- en herinrichngskosten aan bejaarden,,
1975 1978

3958-3962

Verbetering van de woonomgeving,, 1975 1984

3963

3958

Baerijlaan,, 1979 1980

3959

Elise Dammershof en omgeving,, 1975 1984

3960

Godelindebuurt,, 1975 1978

3961

Godelindebuurt,, 1979 1983

3962

Spijkerstraat,, 1979 1982

Opdrachtverstrekking aan adviesbureau Stad en Landschap voor het opstellen van een
inventarisaenota woonklimaat en vaststelling van het beleid naar aanleiding van deze
nota,, 1979 1982
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3964

Toestemming voor het splitsen in appartementen van de woningen Graaf Wichmanlaan
11, Torenlaan 1 en Nieuwe 's-Gravelandseweg 21,, 1980-1981

8342

Afschri van de akte van splitsing in appartementsrechten met betrekking tot het perceel
nabij de Raadhuisstraat en de Brinklaan met inbegrip van de oprichng en vaststelling van
de statuten van de Vereniging van Eigenaren Nieuwe Brink Noordzijde, 1984
1

8343

Afschri van de akte van splitsing in appartementsrechten met betrekking tot het perceel
aan de Thierensstraat met inbegrip van de oprichng en vaststelling van de statuten van
de Vereniging van Eigenaren Nieuwe Brink Zuidzijde, 1984
1

8348

Stukken betreﬀende de renovae van 26 woningwetwoningen aan de Jan Boemastraat
complex GSV 367,, 1978 - 1986
1

8387

Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesng in de Gemeente
Bussum gedurende het jaar 1924 is verricht, 1925
1

6.02.03.03.04 Huur en verhuur
3965

Inzending van de begrongen en rekeningen van de Huurcommissie aan het ministerie
van Arbeid ter goedkeuring,, 1919 1926

3966

Benoeming van (plaatsvervangende) leden van de Huurcommissie en vaststelling van de
toelagen en vacaegelden,, 1919 1926

3967

Opheﬃng van de Huurcommissie,, 1920 1926

3968

Bemoeiingen met de bestaande woningvoorraad in verband met schaarste, waaronder
de vaststelling van de Verordening betreﬀende verplichte aangie van te verhuren en
verkopen woningen,, 1940 1952

3969

Instelling, samenstelling, vaststelling presenegelden en verslaglegging van en door de
Huurcommissie,, 1955 1960

3970

Bereidverklaringen van de gemeente en diverse instanes medewerking te verlenen aan
de rijksmaatregel tot uitkering van de individuele huursubsidie door tussenkomst van de
verhuurders,, 1976

6.02.03.03.05 Verdeling van woonruimte
6.02.03.03.05.00 Algemeen
3971

Vaststelling van de Verordening betreﬀende vesging en verhuizing binnen de gemeente,,
1942

3972

Vordering van panden jdens de Tweede Wereldoorlog,, 1943 1945

3973

Vaststelling van het beleid inzake de verdeling van woonruimte en de toewijzing van
woningen,, 1947 1983

3974

Besluitvorming omtrent het beschikbaarstellen van gelden voor het treﬀen van
voorzieningen ter vermindering van het woningtekort,, 1948

3975

Vaststelling van de Woonruimteverordening,, 1958 1961
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3976

Vaststelling van de regels Goois woonruimtebeleid 1970 en de verlenging van de werking
tot 1 januari 1972,, 1969 1971

3977

Besluitvorming omtrent het niet instellen van een Woonruimteadviescommissie,, 1971

3978

Toepassing van de regels Goois woonruimtebeleid 1970,, 1971 1972

3979

Vaststelling en aanvulling van de regels Goois woonruimtebeleid 1971,, 1971 1974

3980

Toepassing van de regels Goois woonruimtebeleid 1971,, 1972 1975

3981

Vaststelling van het beleid naar aanleiding van de wijzigingen in de Woonruimtewet 1947,,
1974 1984

3982

Vaststelling en wijzigingen van de woonruimteregels Gooi- en Vechtstreek 1975,, 1975
1976

3983

Vaststelling en wijzigingen van de woonruimteregels Gooi- en Vechtstreek 1976,, 1976
1984

3984

Besluitvorming omtrent de samenwerking op het gebied van een te voeren
advertenecampagne ter vergrong van het aanbod van huurkamers,, 1978

3985

Reace op het door het Gewest Gooi en Vechtstreek geformuleerde
doorstromingsbeleid,, 1978

3986

Toepassing van de woonruimteregels Gooi- en Vechtstreek 1976,, 1978 1983

3987

Besluitvorming omtrent de invoering van een geobjecveerd (punten) systeem voor het
toewijzen van woonruimte,, 1982 1988

3988

Vaststelling van de procedure woningtoewijzing en vergoeding huurderving,, 1983

3989

Vaststelling van de gedragslijn inzake de toewijzing van nieuwbouw(woningwet)woningen
door de woningbouwverenigingen,, 1988

8446

Vaststelling van de richtlijn Woonruimteregelen Gooi en Vechtstreek 1985 conform het
besluit van de gewestraad, 1984 - 1986
1

8449

Vaststelling en wijziging van de Bussumse Woonruimteverordening, 1987 - 1989
1

6.02.03.03.05.01 Vorderingscommissie
3990

Instelling, vaststelling van taak en bevoegdheden, funconeren, vergaderingen en
opheﬃng van de Vorderingscommissie als bedoeld in arkel 8 van de Woonruimtewet
1947,, 1946 1986

3991-3993

Benoeming van (plaatsvervangende) leden in de Vorderingscommissie,, 1947 1985
3991

1947 1959

3992

1960 1979

3993

1980 1985

6.02.03.03.05.02 Doorstromingsbeleid
3994

Vaststelling en wijziging van de Doorstromingsverordening,, 1967 1969

3995

Vaststelling van de Gooise doorstromingsverordening eigen woningbezit 1970,, 1970
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3996

Vaststelling en uitvoering van de Gooise doorstromingsverordening huurwoningen 1970,,
1970 1972

6.02.03.03.05.03 Eén- en tweepersoonshuishoudens
3997

Vaststelling van het beleid en het onderzoek naar de huisvesng van alleenstaanden en
tweepersoonshuishoudens,, 1975 1981

3998

Instelling, samenstelling, uitvoering van de taken en opheﬃng van de Stuurgroep één- en
tweepersoonshuishoudens,, 1975 1984

3999

Notulen van de vergaderingen van de Stuurgroep één- en tweepersoonshuishoudens,,
1978 1984

4000

Onderzoek naar de mogelijkheden van het splitsen van ﬂatwoningen voor huisvesng van
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens,, 1981 1982

6.02.03.03.05.04 Leegstand van woningen en gebouwen
4001

Besluitvorming omtrent het gekraakte pand van de voormalige Brandsmaschool aan de
Graaf Wichmanlaan 21,, 1979 1980

4002

Besluitvorming omtrent de vaststelling van een Leegstandsverordening, verworpen in de
raadsvergadering van 21 augustus 1980,, 1980

4003

Vaststelling van de procedure inzake het ontruimen van gekraakte woningen,, 1981

6.02.03.04 Schten van woningen
6.02.03.04.01 Overheids- en verenigingsbouw
6.02.03.04.01.01 Toezicht op de woningbouwverenigingen
4071

Goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het huishoudelijk reglement van de
R.K. Bouwvereniging St. Joseph,, 1912 1983

4072

Goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het huishoudelijk reglement van de
Middenstandswoningbouwvereniging,, 1919 1931

4073

Goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het huishoudelijk reglement van de
Woningbouwvereniging Eigen Haard,, 1919 1949

4074

Goedkeuring van de statuten en het huurreglement van Woningbouwvereniging De
Goede Woning,, 1920 1935

4075

Stukken betreﬀende de bestuurssamenstelling van Woningbouwvereniging De Goede
Woning,, 1920 1955

4076

Stukken betreﬀende de bestuurssamenstelling van Woningbouwvereniging Eigen Haard,,
1921 1955

4077

Stukken betreﬀende de bestuurssamenstelling van de
Middenstandswoningbouwvereniging,, 1921 1955

4078

Stukken betreﬀende de controle van de administrae van de Bouwvereniging St. Joseph
en reorganisae van het bestuur, ontvangst van de jaarverslagen en besluitvorming
omtrent de kosten voor grondonderzoek op bouwterreinen,, 1921 1982

4079

Benoeming van gemeentecommissarissen voor de diverse bouwverenigingen en de
opheﬃng van deze funce,, 1922 1955
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4080

Correspondene en overleg met de R.K. Bouwvereniging St. Joseph inzake de
terugvordering van een geldbedrag door de voormalig penningmeester,, 1923

4081

Goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het huishoudelijk reglement van de
Vereniging Onze Woning,, 1929 1933

4082

Aanschrijving van de besturen van de Chr. Bouwvereniging De Eendracht, R.K.
Bouwvereniging St. Joseph en de Algemene Arbeidersbouwvereniging tot aanvulling van
het huurreglement en de vaststelling ervan,, 1934 1941

4083

Besluitvorming omtrent de inhouding van huurschuld van het bedrag aan gemeentelijke
ﬁnanciële steun aan huurders van de woningbouwverenigingen,, 1935

4084

Goedkeuring van de statuten, het huurreglement en het huishoudelijk reglement van
Woningbouwvereniging De Eendracht,, 1938 1972

4085

Aanschrijving van de woningbouwverenigingen tot het indienen van niet-Joodverklaringen
bij het Departement van Binnenlandse Zaken en verkrijging van informae omtrent de
ontheﬃng uit zijn funce van de voorzier van de Woningbouwvereniging Eigen Haard.,
1940 1941

4086

Besluitvorming omtrent het niet verhalen van een aandeel der woningbouwverenigingen
in de door de gemeente te vormen reservefondsen ten behoeve van de exploitae van na
1945 gebouwde woningen,, 1950 1951

4087

Besluitvorming omtrent het centraliseren van de administrae van de
woningbouwverenigingen,, 1972 1973

4088

Besluitvorming omtrent de begeleiding van bestuurswerkzaamheden van de Algemene
Arbeidersbouwvereniging door de gemeente,, 1973

4089

Verslag van de bespreking met de besturen van de woningbouwverenigingen, gehouden
op 22 augustus 1977,, 1977

6.02.03.04.01.02 Beheer en exploitae
4090

Stukken betreﬀende de overdracht van de exploitae van 30 woningen aan de Koopweg
van de Chr. Bouwvereniging De Eendracht aan de R.K. Bouwvereniging St. Joseph,, 1919
1924

4091

Onderzoek naar de mogelijkheden van centraal woningbeheer en het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling met de verschillende woningbouwverenigingen,, 1925 1941

4092

Besluitvorming omtrent de verkoop van 126 middenstandswoningen aan de bewoners
aan de Jacob Catslaan, Jacob Catsplein, C. Huygenslaan, Oud Bussumerweg, Brederolaan,
Jozef Israelslaan, Tesselschadelaan, Vondellaan, Huizerweg, Anton Mauvelaan en Jac.
Ruysdaellaan,, 1943 1973

4093

Overdracht van het beheer van de complexen van 144 (in het zuid-westelijk deel
van de Eng), 210 (ten zuiden van het Prinses Margrietplantsoen), 100 (aan de Lange
Heul en Bloemhof), 36 (aan de Lange Heul en Bijenschans), 72 (aan de Weidehof, de
Dennen, Sparren en Berken) en 90 (aan de Dennen en Larix) woningwetwoningen aan de
woningbouwverenigingen,, 1952 1967

4094

Overdracht van het beheer van de complexen van 144 (in het zuid-westelijk deel
van de Eng), 210 (ten zuiden van het Prinses Margrietplantsoen), 100 (aan de Lange
Heul en Bloemhof), 36 (aan de Lange Heul en Bijenschans), 72 (aan de Weidehof, de
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Dennen, Sparren en Berken) en 90 (aan de Dennen en Larix) woningwetwoningen aan de
woningbouwverenigingen,, 1968 1970
4095

Vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het beheer en het eigendom van de school
met woningen aan de Graaf Wichmanlaan,, 1981

6.02.03.04.01.03 Onderhoud, verbetering en renovae
4096

Verandering van de binnen- en buitenriolering en aansluing op het hoofdriool van
de 184 arbeiderswoningen en 2 winkelhuizen aan de Huizerweg, Keizer Oostraat,
Lutgardisstraat, Adelheidstraat, Voormeulenweg en de K.P.C. de Bazelstraat van de
Algemene Arbeidersbouwvereniging (bestek 10 van 1939),, 1920 1939

4097

Verandering van de binnen- en buitenriolering en aansluing op het hoofdriool van 42
arbeiderswoningen, 2 winkelhuizen en een vergaderlokaal aan het Oosterpad en de 181
arbeiderswoningen en 3 winkelhuizen aan de Sint Janslaan, Dr. Abraham Kuyperlaan en de
Achtermeulenweg van de Chr. Bouwvereniging De Eendracht (bestek 16 van 1937 en 6 van
1938),, 1932 1938

4098

Verbetering van 16 middenstandswoningen van de gemeente, 46 middenstandswoningen
van bouwvereniging Eigen Haard, 32 middenstandswoningen van De Goede Woning en 32
woningen van de Middenstandswoningbouwvereniging en wijziging riolering (bestek 17
en 18 van 1937),, 1936 1939

4099

Stukken betreﬀende het wijzigen van de bestaande tegelpaden en gazons voor
de woningen in het Eendrachtspark in tuintjes en tuinafscheidingen door de Chr.
Bouwvereniging De Eendracht,, 1936 1951

4100

Verandering van de binnen- en buitenriolering, het verharden van de gemeenschappelijke
toegangspaden, het veranderen van enkele keukens bij de 175 woningen en het badhuis
aan de Laarderweg, in het St. Josephpark, in de Hamerstraat en aan de Koopweg van de
R.K. Bouwvereniging St. Joseph (bestek 16 van 1938),, 1937 1938

4101

Stukken betreﬀende het uitvoeren van extra onderhouds- en
vernieuwingswerkzaamheden aan arbeiderswoningen van de gemeente en van
plaatselijke bouwverenigingen,, 1939 1947

4102

Stukken betreﬀende het herstellen van de schade aan woningen aan de Tesselschadelaan,
Vondellaan, Jacob Catslaan, Jacob Catsplein en de Brederodelaan door de
Woningbouwvereniging Eigen Haard na een bominslag op 3 november 1940,, 1940 1941

4103

Vaststelling van de normen voor de uitgaven voor het onderhoud van
woningwetwoningen,, 1940-1942

4104

Instelling van gemeentelijke fondsen voor achterstallig onderhoud en de uitvoering van
werkzaamheden bekosgd uit deze fondsen,, 1948 1955

4105

Algemene besluiten omtrent de renovae van woningen en besluiten tot renovae van
diverse percelen,, 1978 1987

4106-4111

Herstelplan voor 274 woningwetwoningen van voor 1945 van het gemeentelijk
woningbedrijf, , 1961 1981
4106

Algemene voorbereiding,, 1961 1963

4107

Onderhoud en verbetering 16 (complex B) en 27 woningen
(complex C) aan de Vaartweg, Roemer Visscherlaan en Hooweg,,
1963 1970
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4108

Onderhoud en verbetering van 88 (64 + 24) woningen (complex G
en H) aan de Spijkerstraat,, 1964 1973

4109

Onderhoud en verbetering 54 woningen (complex D) aan de
Godelindestraat, Adelheidstraat, K.P.C. de Bazelstraat en Keizer
Oostraat,, 1971 1978

4110

Eindafrekening inzake onderhoud en verbetering 54 woningen
(complex D) aan de Godelindestraat, Adelheidstraat, K.P.C. de
Bazelstraat en Keizer Oostraat,, 1978 1980

4111

Onderhoud en verbetering 86 woningen en 3 winkelwoningen
(complex E en F) aan de Godelindestraat, Korte Godelindestraat,
Godelindedwarsstraat en Keizer Oostraat,, 1972 1981

4112

Verkrijging van renovaeadviezen voor de complexen B, C, G, H, en J (aan de Vaartweg,
Roemer Visscherlaan, Hooweg en de Spijkerstraat) en de opzet van een algemene
brochure over renovae voor bewoners,, 1974 1976

4113-4115

Renovae van 80 woningen aan de Spijkerstraat (complex G en H) door de gemeente,,
1975 1981

4116-4118

4113

Voorbereiding, enquêtes en bestek,, 1975 1977

4114

Aanbesteding, gunning, opstellen renovae-overeenkomst en
diverse besluiten rondom de uitvoering,, 1977 1980

4115

Eindafrekening,, 1981

Renovae van 81 van de 186 naoorlogse woningwetwoningen aan de Ruysstraat, P.M.R.
Versteeghstraat, F. Bleekerstraat, E. Dammershof, Laarderweg en Jan Boemastraat
(complex K, L en M) in de Westereng door de gemeente,, 1974 1982
4116

Voorbereiding (waaronder enquête onder de bewoners en
inrichng van modelwoningen) van de renovae van 186
woningen,, 1974 1977

4117

Verdere ontwikkeling van de plannen voor renovae,, 1978 1982

4118

Vastgesteld renovaeplan en aanbesteding, , 1979 1981

4119

Renovae van 200 woningwetwoningen aan de Piet Heinlaan e.o., behorend tot het
complex van 374 woningen en 14 werkplaatsen in Westereng II door de gemeente,, 1980
1984

4120

Renovae van 55 woningen aan de Beekmanstraat, Geysendorﬀerstraat,
Parmenerstraat, Anthonie Fokkerstraat en Soerstraat in Westereng III door de
gemeente,, 1983 1984

4121

Vaststelling van groot onderhoudsplan voor 24 woningen (complex A) aan de Kruislaan en
het Oosteinde,, 1984 1990

4122

Vaststelling van groot onderhoudsplan voor 43 (27 + 16) woningen (complex B en C) van
het gemeentelijk woningbedrijf aan de Vaartweg e.o.,, 1978 1979

4123

Vaststelling van groot onderhoudsplan voor 43 (27 + 16) woningen (complex B en C) van
het gemeentelijk woningbedrijf aan de Vaartweg e.o.,, 1984 1988
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4124

Vaststelling van groot onderhoudsplan voor 54 woningen (complex D) in de
Godelindebuurt,, 1984 1987

4125

Vaststelling van groot onderhoudsplan voor 89 woningen (complex E en F) in de
Godelindebuurt,, 1984 1986

6.02.03.04.01.04 Stads- en dorpsvernieuwing
4126

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Verordening bijdragen ineens verhuis- en
herinrichngskosten bij stadsvernieuwingsacviteiten,, 1984 1987

4127

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake de stads- en dorpsvernieuwing,, 1984 1989

4128

Vaststelling van de jaarlijkse verdeling van de Rijkssubsidie stads- en dorpsvernieuwing,,
1985 1990

8211

Vaststelling van de subsidieverordening voor stads- en dorpsvernieuwing, alsmede een
voorstel tot aanvulling van de verordening, 1984 - 1989
1

4004

Vaststelling van de algemene regeling betreﬀende het verlenen van ﬁnanciële steun voor
de bouw van middenstandswoningen,, 1919 1922

4005

Bouw van vier blokken van vier middenstandswoningen aan de Vondellaan en de
Constanjn Huijgenslaan en op een terrein gelegen achter de Godelindeschng,, 1919
1921

4006

Bouw van 16 arbeiderswoningen aan de Vaartweg,, 1919 1921

4007

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 62 woningen aan de Koopweg door de R.K. Bouwvereniging St. Joseph,, 1919 1921

4008

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 46 middenstandswoningen aan de Vondellaan en Constanjn Huijgenslaan en
omgeving door de Bouwvereniging Eigen Haard,, 1919 1921

4009-4010

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve
van de bouw van 138 woningen aan en nabij de Huizerweg door de Algemene
Arbeidersbouwvereniging,, 1919 1923
4009

1919 1923

4010

Afdoening van betalingen aan crediteuren van de aannemers
Dikstaal en Vahrmeijer en onderzoek naar het ﬁnancieel beheer
door de direce,, 1919 1921

4011

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve
van de bouw van 39 woningen in de omgeving Ruysdaellaan door de
Middenstandswoningbouwvereniging,, 1919 1924

4012

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 42 woningen en 2 winkels aan het Oosterpad door de Chr. Bouwvereniging De
Eendracht,, 1919 1920

4013

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 42 woningen en 2 winkels aan het Oosterpad door de Chr. Bouwvereniging De
Eendracht,, 1921 1925
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4014

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van
de bouw van 32 woningen aan de Vondellaan  Constanjn Huygenslaan door
woningbouwvereniging De Goede Woning,, 1919 1925

4015

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de
bouw van 14 arbeiderswoningen bij het St. Josephpark en omgeving door de R.K.
Bouwvereniging St. Joseph,, 1919 1927

4016

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 48 arbeiderswoningen op een terrein tussen de Huizerweg en de Voormeulenweg
door de Algemene Arbeidersbouwvereniging,, 1920 1923

4017

Bouw van 27 arbeiderswoningen op een terrein gelegen tussen de Vaartweg, de Roemer
Visscherlaan en de Hoolaan door de gemeente,, 1920 1924

4018

Uitvoering van het onderzoek naar de oorzaken, die hebben geleid tot de hoge
schngskosten van de bouw van 62 woningen aan de Koopweg door de R.K.
Bouwvereniging St. Joseph,, 1921 1923

4019

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de
bouw van 20 woningen aan de 1ste Achtermeulenlaan door de Chr. Bouwvereniging De
Eendracht,, 1921 1924

4020

Bouw van 54 arbeiderswoningen op een terrein aan de Voormeulenweg door de
gemeente,, 1922 1925

4021-4022

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de
bouw van 100 arbeiderswoningen aan de St. Janslaan door de Chr. Bouwvereniging De
Eendracht,, 1922 1926
4021

1922 1926

4022

Tekeningen,, 1922 1924

4023

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de
bouw van 14 woningen aan de 1ste Achtermeulenlaan door de Chr. Bouwvereniging De
Eendracht,, 1923 1926

4024-4025

Bouw van 40 arbeiderswoningen en 2 winkels op een terrein, gelegen in De Eng, nabij de
Godelindestraat, door de gemeente (bestek 6 van 1929),, 1925 1931

4026-4027

4028-4029

4024

1925 1931

4025

Tekeningen,, 1925 1931

Bouw van 60 arbeiderswoningen en 4 doorgangswoningen aan de Spijkerstraat door de
gemeente (bestek 7 van 1931),, 1926 1933
4026

Voorbereiding,, 1926 1930

4027

Bestek en tekeningen, aanbesteding en uitvoering,, 1931 1933

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 23 arbeiderswoningen aan de Koopweg door de R.K. Bouwvereniging St. Joseph,,
1928 1931
4028

Voorbereiding, bestek en uitvoering,, 1928 1931

4029

Tekeningen,, 1928 1929
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4030

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 49 woningen en 1 winkel nabij de Verlengde St. Janslaan en het Eendrachtspark door
de Chr. Bouwvereniging De Eendracht, waaronder ook de aankoop van grond door de
gemeente,, 1926 1930

4031

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 25 woningen aan de Minister A.S. Talmalaan door vereniging Onze Woning,, 1929
1931

4032-4033

Bouw van 46 arbeiderswoningen en 1 winkel op een terrein, gelegen in De Eng, nabij de
Godelindestraat, door de gemeente (bestek 7 van 1930),, 1929 1933
4032

1929 1933

4033

Tekeningen,, 1929 1933

4034

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 49 arbeiderswoningen en 1 winkel aan de St. Janslaan door de Chr. Bouwvereniging
De Eendracht,, 1930 1933

4035

Bouw van 24 woningen aan de Spijkerstraat door de gemeente (2e complex)(bestek 6 van
1935),, 1934 1937

4036

Besluitvorming omtrent de bouw van arbeiderswoningen ten zuiden van de Ceintuurbaan
door de gemeente,, 1936 1941

4037

Bouw van 29 arbeiderswoningen op een terrein ten zuiden van de Minister A.S. Talmalaan
door de gemeente (bestek 4 van 1941),, 1940 1942

4038

Stukken betreﬀende het ontnemen van het beheer over de woningen van de
woningbouwvereniging Eigen Haard door de Niederlandische Grundstuckverwaltung in
verband met de aangie van Joods bezit en de opheﬃng ervan,, 1941 1942

4039

Vaststelling van de woningvoorziening in de toekomst,, 1943 1944

4040

Stukken betreﬀende het iniaef van de besturen van de Chr. Woningbouwvereniging
De Eendracht, R.K. Bouwvereniging St. Joseph en de Algemene Arbeidersbouwvereniging
om een commissie in te stellen en onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het
bouwen van een groot aantal woningwetwoningen,, 1945 1949

4041

Bouw van 40 (18 + 22) en 96 (aanvankelijk 81) woningen ten zuiden van de Engweg door
de gemeente (bestek 2 en 5 van 1947),, 1946 1947

4042

Bouw van 40 (18 + 22) en 96 (aanvankelijk 81) woningen ten zuiden van de Engweg door
de gemeente (bestek 2 en 5 van 1947),, 1947 1953

4043

Bouw van 63 woningen c.a. op terreinen, gelegen aan de Ruysstraat en aansluitende
straten door de gemeente (bestek 2 van 1948),, 1948 1954

4044

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 40 arbeiderswoningen aan de T.B. Huurmanlaan (het verlengde van de St. Janslaan)
door de Chr. Bouwvereniging De Eendracht,, 1949 1950

4045

Bouw van 311 woningen en 14 werkplaatsen c.a. op terreinen, gelegen aan de T.B.
Huurmanlaan, ten oosten van de T.B. Huurmanlaan en ten zuiden van de geprojecteerde
Ceintuurbaan door de gemeente (Bouma-woningen) (bestek 2 van 1950),, 1949 1951

4046

Bouw van 26 montagewoningen aan de Jan Boemastraat door de gemeente,, 1949 1953
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4047

Bouw van een ﬂatgebouw (30 woningen) voor gerepatrieerden aan de Ceintuurbaan door
de gemeente,, 1950 1952

4048

Bouw van 22 woningen aan de Sint Janslaan door de gemeente (bestek 45 van 1951),,
1951 1958

4049

Bouw van 144 woningen met schuurtjes c.a. op terreinen, gelegen ten zuiden van de Jan
Boemastraat door de gemeente (bestek 2 van 1952) en de beschikbaarstelling van deze
woningen aan de Bussumse industrie,, 1952 1957

4050-4051

Bouw van 210 (104 + 106) woningen aan de Willem Barentszstraat, Stuyvesantstraat, Van
Riebeeckstraat, Tasmanstraat, Laarderweg, Van Linschotenstraat en de Van Noortstraat
door de gemeente (bestek 1 van 1954 en 3 van 1955),, 1953 1960
4050

1953 1960

4051

Bestekken en tekeningen,, 1953 1960

4052

Bouw van 122 woningwetwoningen en 48 garages aan de Weidehof, Lange Heul,
Scheperweg en de Akkerlaan door de gemeente,, 1956 1959

4053-4056

Schng van een complex van 238 woningwetwoningen door de gemeente,, 1957 1961
4053

Bouw van 90 woningen met bergruimten c.a. op terreinen gelegen
aan de Lange Heul en Weidehof (bestek 2 van 1958),, 1957 1958

4054

Bouw van 72 woningen met 72 bergruimten en 15 garages op
terreinen gelegen aan de Weidehof,, 1959 1962

4055

Bouw van 12 woningen met 12 bergruimten en 2 garages op
terreinen gelegen aan de Weidehof,, 1960 1961

4056

Bouw van 64 woningen met bergruimten c.a. op een terrein
gelegen aan de Lange Heul en Bloemhof (bestek 2 van 1960),, 1960
1961

4057

Bouw van 331 woningwetwoningen in de Westereng door de gemeente,, 1958 1963

4058

Bouw van 100 woningwetwoningen aan de Lange Heul en Bloemhof door de gemeente,,
1961 1964

4059

Bouw van 36 woningwetwoningen aan de Lange Heul en de Bijenschans door de
gemeente,, 1962 1964

4060

Bouw van 72 ﬂatwoningen aan de Ceintuurbaan in het Laarderwegkwarer door de
gemeente,, 1963 1966

4061

Stukken betreﬀende de gemeentelijke beschikbaarstelling van woningen aan
bouwvakarbeiders,, 1964 1965

4062

Bouw van 90 woningwetwoningen en 46 garages aan de Dennen, Sparren en Larix (de
zogenaamde Bouvy-gronden) door de gemeente,, 1966 1968

4063

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 37 woningen aan de Nieuwstraat op het voormalige PEN-terrein door de Algemene
Arbeidersbouwvereniging,, 1976 1984

4064

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 62 woningen aan de Anne Franklaan door de Bouwvereniging St. Joseph,, 1978 1981
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4065

Bouw van 8 woningen aan de Spijkerstraat 81 t/m 95 door de gemeente,, 1981 1982

4066

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 19 HAT-eenheden in het voormalige pand van de ABN-Amro aan de Stargardlaan 
Schwerinlaan door de Bouwvereniging St. Joseph,, 1981 1983

4067

Sloop van de panden Botweg 20 en 22 (later vernummerd naar nummer 40 en 42),
plaatsing van vervangende nieuwbouw en de verkoop van de panden aan de Chr.
Woningbouwvereniging De Eendracht ,, 1981 1985

4068

Besluitvorming omtrent de bouw van 48 woningen op de Raadhuisgronden aan de
Nieuwe Brink en de overdracht ervan door Bredero Vast Goed N.V. aan de Bouwvereniging
St. Joseph,, 1982 1984

4069

Besluitvorming omtrent het bouwen van woningwetwoningen in het centrumgebied De
Olmen, waaronder de uitvoering van de bouw van 76 woningen door Bouwvereniging St.
Joseph,, 1982 1984

4070

Opgaven aan het ministerie van VROM en verkrijging van informae van het ministerie en
het Gewest inzake de verdeling van het conngent gesubsidieerde nieuwbouwwoningen,,
1983 1989

8164

Toekenning van voorschoen en goedkeuring van de plannen ten behoeve van de bouw
van 20 woningen op de locae Landstraat 56 t/m 62 en Visserstraat 2 (Blekershoek) door
de Algemene Arbeidersbouwvereniging,, 1978 1983

6.02.03.04.02 Bevordering van het eigen woningbezit
6.02.03.04.02.00 Algemeen
4129

Gemeentelijke noes inzake de inwerkingtreding van de Regeling bevordering eigenwoningbezit,, 1956

4130

Standpuntbepaling inzake de posie van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
naar aanleiding van het verzoek van de Raad van Bouwondernemers geen verdere
medewerking aan het Bouwfonds te verlenen,, 1967 1968

6.02.03.04.02.01 Garane van geldleningen
4131

Principebesluit tot het verlenen van hypothecaire kredieten aan de
middenstandswoningbouwverenigingen,, 1921

4132

Vaststelling en wijziging van de algemene voorwaarden waarop door de gemeente, voor
met Rijkspremie gebouwde woningen, hypothecair krediet zal worden verleend,, 1921
1923

4133

Vaststelling en wijzigingen van de algemene voorwaarden onder welke de gemeente
geldleningen verstrekt en garanes verleent ten behoeve van te schten woningen door
anderen dan woningbouwcorporaes,, 1953 1956

4134

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake het garanderen van geldleningen voor de
aankoop van woningen door derden,, 1971 1981

4135

Vaststelling van het gemeentelijk beleid inzake het garanderen van geldleningen ten
behoeve van woningbouwverenigingen,, 1987

4136

Vaststelling van de gedragsregels bij execue van "gegarandeerde" percelen,, 1979 1980
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4137

Machging aan burgemeester en wethouders tot het verstrekken van geldleningen aan
geldnemers, aan wie een gemeentegarane is verstrekt, maar niet meer in staat zijn aan
hun verplichngen te voldoen,, 1983

6.03 Openbare orde en bevolking
6.03.00 Algemene Polie Verordening
4138-4142

Wijzigingen van de Algemene Polie Verordening,, 1919 1972
4138

1919 1929

4139

1929 1937

4140

1938 1944

4141

1945 1958

4142

1959 1972

4143

Vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Algemene Polie
Verordening,, 1920 1961

4231

Vaststelling van de Verordening tot aanvulling van de Algemene Polieverordening met
het verbod tot het toelaten van personen die wegens dronkenschap zijn veroordeeld of
als openbare dronkaards bekend staan in huizen of plaatsen als bedoeld in arkel 90 en
de samenwerking met omliggende gemeenten inzake de handhaving en opheﬃng van de
zogenaamde 'zwarte lijst',, 1922-1928

8220-8221

Vaststelling en herzieningen van de Algemene Plaatselijke Verordening, 1975 - 1989
2
8220

Vaststelling en 1e en 2e wijziging, 1979 - 1982

8221

3e tot en met 9e herziening, 1983 - 1989

6.03.01 Woord en geschri
6.03.01.01 Aanplakken en mededelen in het openbaar
4145

Stukken betreﬀende het aanplakken op gemeentelijke aanplakborden,, 1935 1943

4146

Vaststelling en intrekking van de Verordening tot heﬃng van een aanplakrecht,, 1942 ,
1950

6.03.01.02 Drukpersvrijheid
4147

Besluitvorming omtrent colportageverboden,, 1920 1940

4148

Verkrijging van klachten van burgers naar aanleiding van verspreiding van ongewenst
drukwerk door derden en verkrijging van telegrammen tot inbeslagnamen van
publicaes,, 1936 1943

4149

Vaststelling van de richtlijnen inzake het opnemen van ongewenste publicaes en
aanschrijving van kerkelijke organisaes in verband met het verkrijgen van toestemming
voor de uitgave van kerkelijke bladen,, 1939 1945

4150

Stukken betreﬀende inbeslagneming van luchoto's, aeeldingen van de door
oorlogsgeweld vernielde gebouwen en foto's van buitenlandse vliegtuigen,, 1941
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4151

Liquidae en rechtsherstel van verboden verenigingen jdens en na de Tweede
Wereldoorlog,, 1941 1948

6.03.02 Andere rechten en vrijheden
4152

Stukken betreﬀende de gelijkjdig in zalen van Concordia geplande vergaderingen van de
Vrienden van de Sovjet Unie en een waar onder meer Mussert zal spreken,, 1936

4153

Stuk betreﬀende het verbod op vergaderingen met ingang van 6 september 1940,, 1940

4154

Informaeverstrekking aan de Commissaris van de Koningin in de Provincie NoordHolland inzake het zoeken naar een vesgingsplaats voor een beleidscentrum c.a. bij
gijzelingen,, 1979 1980

4155

Besluitvorming omtrent de instelling van een discriminaemeldpunt en de
evaluaecriteria,, 1987 1989

6.03.03 Toezicht op openbare grond en openbaar water
6.03.03.01 Gebruik van openbare grond en openbaar water
6.03.03.01.00 Algemeen
4159-4160

4161-4163

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de heﬃng en invordering van gelden
voor het gebruik van openbare gemeentegrond of het hebben van parculiere werken
of inrichngen boven, op of onder de openbare gemeentegrond of boven openbaar
gemeentewater (Precarioverordening),, 1920 1952
4159

Vaststelling en wijzigingen,, 1920 1936

4160

Wijzigingen,, 1939 1952

Vaststellingen en wijzigingen van de Verordening op het heﬀen en invorderen van
retribues, precariorechten en een belasng op lichtreclames,, 1964 1985
4161

1964 1968

4162

1969 1977

4163

1977 1985

6.03.03.01.01 Stand- en ligplaatsen
6.03.03.01.01.01 Standplaatsen
4164

Vaststelling, wijziging en intrekking van de voorwaarden betreﬀende de verpachng van
standplaatsen voor rijtuigen en auto's nabij het spoorwegstaon,, 1920 1935

4165

Besluitvorming omtrent de uitgie van standplaatsen, onder andere voor
kerstbomenverkoop,, 1936-1954

6.03.03.01.01.02 Woonwagens
4166

Inrichng van een woonwagenterrein met voorzieningen en verbeteringen aan de Nieuwe
Hilversumseweg,, 1919 1933

4167

Inrichng van een woonwagenterrein met voorzieningen aan de Laarderweg,, 1933 1951

4168

Bouw van een gebouwtje voor woonwagenliefdewerk nabij de Laarderweg (bestek 9 van
1933), overdracht in ruil van het gebouwtje aan de Vereniging R.K. Woonwagenliefdewerk
en de araak van het gebouwtje,, 1933 1951
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4169

Inrichng en ontruiming van het woonwagenterrein nabij de Palmkazerne,, 1950 1962

4170

Aangaan en opheﬃng van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Naarden
tot aanwijzing en exploitae van een intercommunaal woonwagenkamp en de ontruiming
in 1971,, 1960 1971

4171-4175

Besluitvorming omtrent de locae-keuze voor een woonwagencentrum,, 1975 1983
4171

Voorbereiding, waaronder het rapport van de ambtelijke
werkgroep deconcentrae woonwagenwerk,, 1975 1979

4172

Besluit tot aanwijzing van de locae ten oosten van de
Zanderijweg,, 1978 1980

4173

Organisae van inspraakavonden en hoorzingen voor de
burgers,, 1979 1980

4174

Verkregen inspraakreaces,, 1979 1980

4175

Aanleg en de inrichng van het terrein aan de Zanderijweg,, 1980
1983

4176

Bouw van 8 werkloodsen aan de Nijverheidswerf ten behoeve van de bewoners van het
woonwagencentrum aan de Zanderijweg,, 1980 1988

4177

Vaststelling van het beleid inzake het verslepen van illegale woonwagens naar
aangewezen locaes,, 1982 1983

4178

Besluitvorming omtrent de uitbreiding van het woonwagencentrum met drie plaatsen,
met indicaef bodem- en grondwateronderzoek,, 1985 1988

8427

Deelneming aan gemeenschappelijke regeling omtrent regionaal woonwagenkamp
alsmede de uireding uit deze gemeenschappelijke regeling, 1967 - 1989
1

6.03.03.01.01.03 Woonschepen
4179

Aanwijzing van ligplaatsen voor woonschepen in de Nagtglassloot en het treﬀen van
voorzieningen ter plaatse,, 1927 1963

4156

Aanwijzing van de ambtenaar belast met het schouwen van woonwagens en
woonschepen,, 1919

4158

Aanwijzing door het Provinciaal Bestuur als gemeente waar de gemeenten Weesp,
Weesperkarspel, Naarden, Muiden, Nederhorst den Berg en Huizen aanvragen om
vergunning tot het gebruiken als woning van een woonwagen of woonschip moeten
indienen en het verzoek tot aanwijzing van de gemeente Weesp,, 1946

6.03.03.01.02 Voorwerpen, werken en voorzieningen
6.03.03.01.02.01 Voorwerpen in, aan, op of boven openbare grond en openbaar water
4180

Vaststelling van het beleid inzake de plaatsing van reclames, waaronder de plaatsing van
borden door makelaars,, 1920 1970

4181

Verlening van vergunningen voor het hebben van draden over openbare wegen ten
behoeve van radiodistribue door de Bussumse Radio Centrale,, 1927 1932

4182

Vaststelling van het beleid inzake de plaatsing van automaten, waaronder de conceptautomatenverordening,, 1930 1932
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4183

Stukken betreﬀende het verlenen van vergunningen voor ondergrondse
(huisbrand)olietanks,, 1947 1964

4184

Vaststelling van het beleid inzake reclame op gemeentelijke sportaccommodaes,, 1967
1983

4185

Vaststelling van het plaatsingsbeleid voor containers of daarmee gelijk te stellen
voorwerpen op gemeentegrond,, 1968 1987

4186

Vaststelling van de algemene voorwaarden, verbonden aan een vergunning voor het
aanbrengen en/of hebben van installaes, kabels, leidingen en voorwerpen (objecten) in
of op (openbare) grond,, 1973

4187

Vaststelling van het beleid inzake het aanbrengen van verwijsborden, driehoeksborden en
publicaeborden,, 1976 1989

4188

Vaststelling van de voorwaarden waaraan de nutsbedrijven moeten voldoen als er zich
kabels en leidingen bevinden in door de gemeente verkochte of in gebruik gegeven
grond,, 1985 1988

4189

Wijziging van het beleid voor het uitstallen van goederen met aanwijzing van de Nieuwe
Brink als proefgebied,, 1986 1987

8431

Opstelling van de nota "Straatreclame : een oriënterende nota inzake een te voeren
gemeentelijk reclamebeleid", 1989
1

6.03.03.01.02.02 Service- en tankstaons
4190-8454

Verlening van vergunningen voor het plaatsen en/of hebben in c.q. op openbare
gemeentegrond van benzine-installaes en ondergrondse tanks en ontheﬃngen ten
aanzien van de benzinepompenverordening,, 1923 1986
4190

Straten A t/m Herenstraat 24, 1928 1978

4191

Straten Herenstraat 37-39 t/m L, 1924 1986

4192

Straten M t/m V, 1923 1986

8454

Straten Laarderweg t/m Landstraat 116, 1932 - 1980

4193

Inventarisaes van de binnen de gemeente aanwezige benzineverkooppunten,, 1939 1969

8226

Vaststelling en wijziging van de benzinepompenverordening, alsmede de intrekking van
deze verordening, 1964 - 1993
1

6.03.03.01.02.03 Voertuigen
4194

Besluitvorming omtrent de verwijdering van autowrakken,, 1968 1969

6.03.03.02 Veiligheid op de openbare weg en het openbaar water
4195

Instelling van verboden voor het rolschaatsen op diverse openbare wegen, , 1936 1943

4196

Vaststelling en toepassing van de Verordening betreﬀende het sneeuwruimen van de
openbare weg en het besluit de verordening niet opnieuw vast te stellen,, 1941 1950

6.03.03.03 Collecteren en venten
4157

Vaststelling van het beleid inzake de verlening van ventvergunningen,, 1925-1951
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6.03.04 Registrae en verblijf van de bevolking
6.03.04.01 Burgerlijke stand
4197

Vaststelling van de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand,, 1919-1955

4198

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen regelende de verdeling der
werkzaamheden tussen de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand,
ingetrokken in 1983, 1920 1956

4199

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen bepalende de uren, waarop het bureau
van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, ingetrokken in 1983,
1942 1965

4200-4201

Benoeming en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand,, 1942 1989
4200

1942 1973

4201

1974 1989

4202

Onderzoek naar de overlijdensomstandigheden van iemand wiens identeit 'Cornelis de
Jong' zou zijn,, 1951 1952

4203

Opgave aan de Schng 1940-1945 van de gevallenen ten gevolge van het verzet,, 1956

8227

Vaststelling en wijziging van de verordening betreﬀende de verdeling van de
werkzaamheden tussen de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand en
regelende de openingsjden voor het publiek van het bureau Burgerlijke stand, alsmede
de intrekking van de verordening , 1983 - 1993
1

6.03.04.02 Bevolkingsregistrae
6.03.04.02.01 Bevolkingsregisters
4204

Stukken betreﬀende de herstructurering van de Bevolkingsadministrae (het zogenaamde
GBA-project),, 1985 1987

4205

Besluitvorming omtrent de toegang tot, organisae van en controle op de
bevolkingsregisters,, 1937 1961

4206

Besluitvorming omtrent de naamsvermelding van gehuwde vrouwen, weduwen en
weduwnaars in het kiezersregister en op uireksels uit het persoonsregister,, 1981

4207

Besluit tot plaatsing van administraenummers op de persoonskaarten,, 1983

8224

Vaststelling van het privacyreglement van het Bevolkingsregister van de gemeente
Bussum, 1986 - 1987
1

6.03.04.02.02 Bevolkingsstasek
4208

Opgaven aan het Centraal Bureau voor de Stasek van diverse bevolkingsstassche
gegevens, te weten de overzichten van woonplaatsveranderingen, opgaven van opneming
in en afvoering uit het bevolkingsregister en overzichten van geboorten en overledenen,,
1919 1946

4209

Indiening van jaarverslagen inzake de loop der bevolking over de jaren 1947 tot en met
1984 aan het Centraal Bureau voor de Stasek,, 1948 1985
1
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4210-4214

Verslaglegging inzake de algemene volkstellingen,, 1920 1971
4210

10e volkstelling,, 1920 1921

4211

11e volkstelling,, 1930 1931

4212

12e volkstelling (woning- en gezinstelling),, 1947

4213

13e volkstelling,, 1960 1962

4214

14e volkstelling (annex woningtelling),, 1971

6.03.04.03 Identeit en reisdocumenten
4215

Verkregen machging van het Provinciaal Bestuur tot afgie, verlenging en wijziging
van paspoorten en de vaststelling van de tekeningsbevoegdheid van gemeentelijke
ambtenaren,, 1929 1981

4216

Stukken betreﬀende de verschillende maatregelen tegen de Joden jdens de Tweede
Wereldoorlog,, 1940 1943

4217

Besluitvorming omtrent de afgie van persoonsbewijzen en de constatering dat blanco
persoonsbewijzen en zegels verdwenen zijn,, 1940 1946

8168

Rapport betreﬀende een onderzoek inzake de hoeveelheid aanwezige paspoortformulieren, 1940
1

8174

Rapport betreﬀende een onderzoek inzake de hoeveelheid aanwezige paspoortformulieren, 1940
1

8190-8191

Alfabesche registers met ingeplakte pasfoto's van de aanvragers van paspoorten, 1922 1923
2
8190

Personen A - J, 1922 - 1923

8191

Personen K - Z, 1922 - 1923

6.03.04.04 Verklaringen en inlichngen omtrent personen
4218

Stukken betreﬀende verdachte personen jdens de Tweede Wereldoorlog, 1940 1945

6.03.05 Toezicht op hotels en pensions
4223

Aanwijzing van ambtenaren belast met de controle van de nachtregisters van logement-,
hotel- en pensionhouders,, 1940

6.03.06 Toezicht op openbare samenkomsten en gelegenheden
4144

Handhaving van de openbare orde jdens de Tweede Wereldoorlog, waaronder de
houding van de Bussumse bevolking tegenover de Duitse bezeer,, 1940 1946

4224

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op lichtbeelden-vertoningen,, 1920-1921

4225-4229

Stukken betreﬀende het toezicht op gebouwen, waaronder het verlenen van ontheﬃngen
van het stoelenplan en het opleggen van voorschrien voor de brandveiligheid,, 1920
1967
4225

Concordia,, 1920 1964
Pagina 197

4226

Florabioscoop,, 1927 1933

4227

St. Vitusgebouw,, 1927 1951

4228

Novum,, 1927-1950

4229

Jeugdgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente aan de
Huizerweg,, 1931 1946

4230

Stukken betreﬀende het toezicht op bioscoopvoorstellingen, waaronder het verbieden
van ﬁlms,, 1921 1948

4232

Instelling, samenstelling, uitvoering van de taak en opheﬃng van de Commissie van
Toezicht op de Bioscopen,, 1928 1941

4233

Vaststelling en wijziging van de voorwaarden voor het verlenen van muziekvergunningen,,
1980 1986

8177

Brief van de Secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken betreﬀende
het verbod van het in het openbaar dragen en het in het openbaar tentoonstellen van
aeeldingen van de in leven zijnde leden van het Koninklijk Huis, 1941
1

6.03.07 Overige aangelegenheden betreﬀende de openbare orde
6.03.07.01 Bescherming van het eigendom
4234

Vaststelling van de aanpak van de hondenpoepproblemaek,, 1985 1989

4235

Stukken betreﬀende de bescherming van eigendommen, waaronder de bewaking van het
postkantoor en correspondene omtrent verloren gegane voorwerpen jdens de Tweede
Wereldoorlog,, 1935 1947

4236

Stukken betreﬀende (de voorkoming van) diefstal jdens de Tweede Wereldoorlog en de
bewaking van de loswal,, 1941 1955

4237

Besluitvorming omtrent het treﬀen van maatregelen ter voorkoming van
ﬁetsendiefstallen,, 1982 1990

4238

Het treﬀen van maatregelen inzake vernielingen jdens de Tweede Wereldoorlog,, 1940
1945

6.03.07.02 Zorg voor orde met medewerking van of ten behoeve van derden
4239-4240

Stukken betreﬀende de Bussumse Burgerwacht,, 1918 1941
4239

Oprichng, taakuitvoering en opheﬃng,, 1918 1941

4240

Benoemingen en ontslagen van commandanten,
bestuurssamenstelling, organisae van schietoefeningen en
benoemingen van leden tot onbezoldigd veldwachter,, 1919 1940

4241

Aanstelling, ontslag en opgaven van onbezoldigde gemeenteveldwachters,, 1935 1960

4242-4245

Aanstelling en ontslag van vrijwilligers en onbezoldigd personeel van de polie,, 1940
1974
4242

Hulppolie,, 1940 1946

4243

Reserve-agenten op naam: A t/m L,, 1952 1974
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4244

Reserve-agenten op naam: M t/m Z,, 1952 1974

4245

Korps Rijkspolie,, 1958 1973

4246

Bewaking van gebouwen jdens de Tweede Wereldoorlog, met declaraes bij het Rijk van
kosten gemaakt voor de bewaking van het arbeidsbureau,, 1943 1952

4247

Instelling en samenstelling van de plaatselijke Commissie steun weg gezag,, 1948 1955

4248

Instelling en samenstelling van de reserve-gemeentepolie, waaronder de eerste selece
van kandidaten, de vaststelling van de sterkte en toekenning van de vrijwilligersmedaille,,
1948 1964

4249

Vaststelling en wijzigingen van de instruces voor het personeel van de reservegemeentepolie,, 1948 1984

4250

Instelling van vrijwillige bewakingskernen voor de bewaking van gebouwen,, 1950 1951

4251

Vaststelling van de gedragslijn ten aanzien van de te handhaven afstand tussen militaire
en burgercolonnes,, 1954

8179

Verzoekschri van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland om een
onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van de leden van de burgerwacht, 1940
1

6.04 Openbare zedelijkheid
6.04.01 Smulerende, bedwelmende en verslavende middelen
4252

Vaststelling van de Verordeningen aanwijzende een wijk, waar geen vergunningen tot de
verkoop van sterke drank in het klein mogen worden verleend,, 1918 1965

4253

Adhesiebetuiging door de gemeenteraad inzake de invoering van Plaatselijke Keuze,
waarbij kiezers zich kunnen uitspreken over beperking van het aantal gelegenheden waar
alcoholhoudende dranken mag worden verkocht,, 1920

4254

Vaststelling van het maximum aantal vergunningen voor de verkoop van sterke drank in
het klein,, 1920 1936

4255

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening houdende eisen waaraan een localiteit
moet voldoen om in aanmerking te komen voor een tapvergunning of voor een verlof A
(voor de verkoop van alcoholhoudende dranken, anders dan sterke drank),, 1920 1960

4256

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de heﬃng en invordering van het
vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank en zwak-alcoholische drank in het
klein,, 1932 1950

4257

Vaststelling van het maximum aantal verloven A (voor de verkoop van alcoholhoudende
dranken, anders dan sterke drank),, 1932-1936

4258

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de heﬃng en invordering van een
belasng wegens het verstrekken van sterke drank, als bedoeld in arkel 24 van de Dranken Horecawet,, 1967 1975

4259-4262

Vaststelling van het beleid inzake alcohol- en drugsmisbruik,, 1972 1989
4259

Correspondene omtrent het drugsbeleid ten aanzien van
jongerencentrum 't Krogt en een noe van raadslid BarnardVisscher inzake drugsgebruik in Bussum,, 1972 1975
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4260

Vaststelling van het drugshulpverleningsplan 1980-1983,, 1979
1981

4261

Vaststelling van het beleidsplan 1983-1986 drugs- en
alcoholbeleid,, 1982 1983

4262

1982 1989

4263

Vaststelling van de Verordening drank en horecabelasng 1978,, 1977

4264

Vaststelling en wijziging van de Verordening ex art. 18 van de Drank- en Horecawet en
correspondene inzake de verandering van de procedure voor het aanvragen van een
vergunning of ontheﬃng, vervallen in 1986,, 1977 1982

4265

Vaststelling van de Verordening verlof- en vermaakinrichngen met de behandeling
van het bezwaar van Horeca Nederland daartegen en het ambtshalve verlenen van
vergunningen ingevolge arkel 7 van de verordening, vervallen in 1986,, 1984

4266

Ontheﬃng voor de vesging van een horeca-inrichng in het pand Wilhelminaplantsoen
17, verkregen na een beroepsprocedure tegen de provincie,, 1984 1986

4267

Evaluae en wijziging van het horecabeleid,, 1985 1986

4268

Vaststelling van een acef gemeentelijk alcoholmagingsbeleid,, 1987 1989

4269

Stukken betreﬀende de werkzaamheden van de werkgroep aanpak horecaproblemaek,,
1989

8229

Vaststelling en wijziging van de verordening horeca- en vermaakinrichngen,
alsmede de vaststelling van verordening tot wijziging van de verordening Horeca en
vermaakinrichngen, 1986 - 1994
1

6.04.02 Kansspelen
4270

Vaststelling van het speelautomatenbeleid,, 1978 1982

8228

Vaststelling van de verordening op de speelautomaten, 1988

1

6.04.03 Onzedelijkheid, tuchteloosheid en baldadigheid
4271

Stukken betreﬀende de bestrijding van jeugdbaldadigheid,, 1919

4272

Stukken betreﬀende de bestrijding der onzedelijkheid,, 1928 1977

4273

Vaststelling van een Verordening houdende bepalingen ter bevordering van tucht en
zedelijkheid van jeugdige personen,, 1940 1944

6.04.04 Dierenbescherming
4274

Inrichng van een jdelijk hertenkamp op het landgoed Bantam naar aanleiding van een
schenking van zes herten door Dhr. van Dishoeck,, 1959 1962

4275

Standpuntbepaling inzake de schng van een streekasiel en het besluit 5 cent per
inwoner als subsidie beschikbaar te stellen voor het (voorlopige) streekasiel Crailo,, 1967
1970

4276

Toezegging aan de Vogelvereniging het Gooi e.o. tot het behoud van de op het landgoed
Bantam aanwezige "winterboom" als verblijfplaats van de rosse vleermuis,, 1968
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4277

Afgie van machgingen voor de uitvoering van de Wet op de dierenbescherming (het
Honden- en Kaenbesluit),, 1971 1983

4278

Besluitvorming en correspondene omtrent de aanleg van een amﬁbieënvijver nabij het
sportveld van het St. Vituscollege,, 1983 1987

4279

Vaststelling van de vergoeding aan dierenasiel Crailo voor de kosten van opvang van
honden en kaen,, 1986 1987

6.05 Openbare gezondheid en milieu
6.05.01 Algemene gezondheidszorg
4280

Verkrijging van de verslagen van de bevindingen en handelingen der
Gezondheidscommissie,, 1919 1932

4281

Stukken betreﬀende de samenstelling van de Gezondheidscommissie, de viering van het
25-jarig bestaan en de verdeling van het bag saldo na opheﬃng,, 1919 1935

4282-4283

Beschikbaarstelling van voorschoen en goedkeuring van de plannen voor de bouw van
een badhuis aan de Koopweg,, 1919 1971
4282

Bouw door de R.K. Bouwvereniging St. Joseph,, 1919

4283

Onderzoek naar de hoge bouwkosten, vaststelling van de bijdrage
in de beheerskosten en besluitvorming omtrent de sluing,, 1923

6.05.02 Organisae van de gezondheidszorg
4284

Onderzoeken naar personen welke mogelijk onbevoegd de geneeskunde uitoefenen,,
1926 1936

4285

Instelling en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling districtsgezondheidsdienst
Gooi-Noord,, 1976 1987

4286

Instelling, bestuurssamenstelling, personeel, ontwikkeling en opheﬃng van de
districtsgezondheidsdienst Gooi-Noord,, 1976 1987

4287

Betrokkenheid bij de oprichng van de basisgezondheidsdienst Gooi en Vechtstreek,,
1981 1987

4288

Standpuntbepaling inzake de gezondheidszorg,, 1981 1988

4289

Vaststelling van het beleid inzake de vesging van huisartsen binnen de gemeente,, 1986
1987

6.05.03 Voedsel- en drinkwatervoorziening en producten
6.05.03.01 Voedselvoorziening
4290

Stukken betreﬀende de toevoeging van jodium aan het drinkwater en jodiumhoudend
zout aan brood ter voorkoming van krop,, 1938 1951

4291

Beschikbaarstelling van opslagruimten voor aardappels jdens de wintermaanden,, 1940
1943

4292

Stukken betreﬀende de ace "opvoeren bodemproduce" jdens de Tweede
Wereldoorlog, waaronder de teelt van voedingsgewassen door de gemeente,, 1940 1945

4293

Besluitvorming omtrent de uitgie en het gebruik van volkstuintjes jdens de Tweede
Wereldoorlog,, 1940 1945
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4294

Stukken betreﬀende de diverse maatregelen in het kader van de voedselvoorziening
jdens en na de Tweede Wereldoorlog,, 1940 1947

4295

Vaststelling en intrekking van de Verordening regelende de handel in groenten en fruit,,
1942

4296

Besluit tot deelname aan en de opheﬃng van een gemeenschappelijke regeling met
Hilversum, Naarden en Laren ten behoeve van de teelt van voedingsgewassen en de
uitvoering ervan,, 1944 1949

6.05.03.02 Voedings- en genotmiddelen
4297

Vaststelling en wijziging van de Verordening op de keuring en de verkoop van
voedingsmiddelen en keukengereedschap en op de keuring van slachtvee,, 1913 1919

4298

Stukken betreﬀende de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling met
de gemeente Naarden inzake de keuringsdienst op voedingsmiddelen en
keukengereedschap,, 1920 1922

4299

Vaststellingen, wijzigingen en intrekking van de Verordening op de keuring van waren,,
1920 1989

4300

Vaststelling en intrekking van de Verordening op de verkoop van buitenlands bevroren
vlees en verstekking van vergunningen aan Bussumse bedrijven,, 1921 1950

4301

Aanwijzing van keuringsdierenartsen voor het doen van herkeuringen in Bussum,, 1923
1969

4302

Besluitvorming omtrent de deelname in, wijziging van en opheﬃng van de
gemeenschappelijke regeling inzake de schng en de exploitae van een destructor te
Purmerend,, 1933 1970

4303

Stukken betreﬀende de verkoop van zogenaamd vrijbankvlees,, 1940 1951

4305

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Verordening op de destruce van afgekeurd
vee en vlees,, 1958 1985

8230

Vaststelling van de verordening op destruce ter vervanging van de in 1985 ten onrechte
ingetrokken verordening op de destruce , 1985 - 1987
1

6.05.03.03 Drinkwatervoorziening
4304

Verkregen beschikkingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
inzake de aanwijzing van de gemeente als eerste kantoor voor de invoer van vlees en/of
vleeswaren, van het Openbare Slachthuis als perceel van keuring en de vaststelling van de
vergoeding voor het verrichten van invoerkeuring van vlees en vleeswaren,, 1956 1957

4306

Stukken betreﬀende de leveringen van water aan de gemeente,, 1919 1968

4307-4309

Goedkeuringen van de wijzigingen van de tarieven en voorwaarden in het reglement voor
de exploitae van de NV Industriële Maatschappij Waterleiding Bussum,, 1920 1972
4307

1920 1948

4308

1951 1957

4309

1964 1972
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4310

Vergunningen aan de NV Industriële Maatschappij (voorheen de NV Bussumsche
Waterleiding Maatschappij) voor de leveringen van water buiten de grenzen der
gemeente tot en met 31 december 1983,, 1921 1978

4311

Stukken betreﬀende de besluitvorming omtrent de verlenging, overname en overdracht
van de concessieovereenkomst afgesloten met de NV Industriële Maatschappij (voorheen
NV Bussumsche Waterleiding Maatschappij),, 1922 1977

4312

Stukken betreﬀende de besluitvorming omtrent watervoorziening binnen de gemeente,
waaronder de aanleg van waterleidingen, van een waterwinning aan de Randweg en de
geconstateerde verontreiniging ter plaatse,, 1923 1983

4313

Stukken betreﬀende het onderzoek en overleg inzake de mogelijke overname van de
exploitae van de Bussumse Waterleiding door de gemeente, , 1927 1928

4314

Onderzoeken naar de invloed van vuilstorngen in de Eng op het drinkwater,, 1931 1941

4315

Besluitvorming omtrent het treﬀen van maatregelen ter voorkoming van de afsluing van
de waterleiding van de economisch zwakkeren,, 1940

4316

Verkrijging van informae van de NV Bussumsche Waterleiding Maatschappij inzake de
onderlinge hulpverlening door waterleidingbedrijven in geval van nood,, 1940 1941

4317-4319

Controle van de jaarstukken van de NV Industriële Maatschappij,, 1956 1982
4317

Over de jaren 1955-1964,, 1956 1966

4318

Over de jaren 1965-1972,, 1966 1973

4319

Over de jaren 1973-1981,, 1974 1982

4320

Besluitvorming omtrent de ﬂuoridering van drinkwater en de behandeling van de
ingediende bezwaren daartegen,, 1961 1966

4321-4324

Standpuntbepaling inzake de Provinciale plannen voor de reorganisae van de
drinkwatervoorziening in Noord-Holland en de verkrijging van een aoopsom van de
Provincie in verband met de beëindiging van de concessie-overeenkomst met de NV
Bussumse Waterleiding Maatschappij,, 1971 1983

8395

4321

1971 1977

4322

1978 1979

4323

1980

4324

1981 1982

Garanecontracten van de NV Bussumsche Waterleiding Maatschappij, 1926 - 1942
1

6.05.04 Besmeelijke-ziektenbestrijding
4325-4327

Registers van aangie van lijders aan besmeelijke ziekten,, 1917 1932
4325

1917 1920

4326

1920 1927

4327

1928 1932
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4328

Vaststelling en intrekking van de Verordening op de heﬃng en invordering van rechten
voor het treﬀen van voorzieningen tegen besmeelijke ziekten,, 1921

4329

Verkrijging van goedkeuring van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid om de
directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in geval van een besmeelijke ziekte
in de plaats kan treden van de inspecteur van de Volksgezondheid,, 1929

4330

Verklaring van geen bezwaar voor het gebruik maken van de aanwezige quarantaineruimte voor honden en kaen door de gemeente Nederhorst den Berg,, 1978

4331

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening besmeelijke-ziektengelden 1978,, 1978
1989

6.05.05 Aangelegenheden betreﬀende lijken
6.05.05.00 Algemeen
4332

Aanwijzing van gemeentelijke lijkschouwers,, 1919 1987

4333

Opgaven van de in de gemeente begraven militairen en andere oorlogsslachtoﬀers,, 1940
1972

4334

Vorderingen van hout bij diverse Bussumse bedrijven voor het vervaardigen van
lijkkisten,, 1945

4335

Instelling en samenstelling van een plaatselijk comité Oorlogsgravenschng,, 1947 1949

4336

Behandeling van het verzoek om in het perceel Generaal de la Reijweg 2 rouw- en
ontvangkamers te vesgen en bij het perceel een inrit aan te leggen,, 1954 1958

4337

Ruiming van graven en graelders,, 1955 1989

4338

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Verordening op het heﬀen en invorderen van
gelden voor het doen schouwen van lijken,, 1956 1975

4339

Beleid inzake de lijkverzorging voor stoﬀelijke overschoen in het lijkenhuis op het terrein
van het gemeentelijk ziekenpaviljoen,, 1966

4340

Vaststelling van het beleid inzake de exploitae van de begraafplaatsen,, 1972 1977

4341

Noe inzake de behandeling van aanvragen om verlof tot opgraving,, 1980

4342

Beleidsombuigingen naar aanleiding van de ontvangen nota begraafplaatsen van de
directeur van Gemeentewerken,, 1984 1986

6.05.05.01 Algemene begraafplaatsen
4348

Wijziging en intrekking van de Verordeningen op de heﬃng en invordering van
begrafenisrechten van 1911,, 1919 1920

4349

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de heﬃng en invordering van rechten
voor het gebruik van de begraafplaats,, 1920 1950

4350

Bouw van een wachtlokaal en lijkenhuis op de Algemene Begraafplaats (bestek 8 van
1923),, 1921 1923

4351

Besluitvorming tot overname van de zorg voor het monument op het graf van wijlen
burgemeester Jhr. R. van Suchtelen van de Haare van de familie,, 1922
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4352

Vaststelling van de Verordening op het vervoeren van lijken naar en het begraven op de
Algemene Begraafplaats van de gemeente Naarden, gelegen op het grondgebied der
gemeente Bussum,, 1924 1925

4353

Uitbreiding (conform bestek 8 van 1924) en herbouw van de dienstwoning aan de Nieuwe
Hilversumseweg bij de Algemene Begraafplaats,, 1924

4354

Besluitvorming omtrent het onderhouden van de grafruimte waarin wijlen de heer P.J.
Loman is begraven als blijk van waardering voor hetgeen hij voor de gemeente hee
gedaan,, 1930

4355-4357

Stukken betreﬀende de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats,, 1930 1954
4355

Plan tot uitbreiding, parële uitvoering en besluit dit plan in
werkverschaﬃng uit te voeren,, 1930 1935

4356

Aankoop van grond (sece E nr. 1181) van J.A. Dekker en ruiling
van grond aan de Bussumergrindweg en de Fransekampweg
en aan de Melkweg te Hilversum met de Schng Goois
Natuurreservaat,, 1934 1950

4357

Verdere uitbreidingsplannen (waaronder bestek 6 van 1951) en
intrekking hiervan naar aanleiding van de ontwikkeling van het
uitbreidingsplan Zuid-West,, 1938 1954

4358

Besluitvorming omtrent het al dan niet inrichten van een urnenhof op de Algemene
Begraafplaats,, 1934

4359

Voorbereidingen op de vaststelling van de Verordening tot regeling van de inrichng, het
gebruik en het beheer van de Algemene Begraafplaats,, 1936 1944

4360

Stukken betreﬀende de voorschrien in de Algemene Polieverordening inzake het
vervoer van lijken naar en het begraven op de Algemene Begraafplaats,, 1938

4361

Beschikbaarstelling van een graf op de Algemene Begraafplaats aan oud-burgemeester H.
de Bordes als blijk van erkentelijkheid,, 1942

4362-4363

Vaststelling, wijziging en uitvoering van de Verordening op het gebruik en het beheer van
de Algemene Begraafplaats, vervallen in 1986,, 1952-1964
4362

1952 1964

4363

1975 1978

4364

Vaststelling en wijzigingen van de algemene regelen voor het aanbrengen, doen
aanbrengen of hebben van graedekkingen op de graven, gelegen op de Algemene
Begraafplaats te Bussum en verlening van toestemming voor het afwijken van de
regeling,, 1952 1987

4365-4368

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op het heﬀen en invorderen van rechten
voor het gebruik van de Algemene Begraafplaats,, 1952 1985
4365

1952 1953

4366

1957 1967

4367

1967 1975

4368

1975 1985
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4369

Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan werkvergunningen voor door
parculieren en bedrijven op de algemene begraafplaats te verrichten werkzaamheden,,
1953

4370

Besluitvorming om de algemene regelen aan te passen waardoor het gebruik van
kunststeen voor grafmonumenten wordt toegestaan,, 1954 1956

4371

Bouw van een aula op de Algemene Begraafplaats (bestek 6 van 1965) en de plaatsing van
een orgel en een kunstwerk,, 1963 1967

4372

Algemene besluitvorming omtrent de Algemene Begraafplaats, waaronder de aanleg van
graelders en het treﬀen van voorzieningen ten behoeve van gehandicapten,, 1969 1981

4373

Besluit te volstaan met een eenmalige aanschrijving van de rechthebbende met
betrekking tot het onderhoud van graedekkingen,, 1986

4374

Besluit tot aanleg van een ringleiding voor slechthorenden in de aula van de Algemene
Begraafplaats,, 1988

8231

Vaststellen en wijzigen van de verordening op de heﬃng en invordering van rechten voor
het gebruik van de begraafplaatsen van de gemeente Bussum, 1986 - 1994
1

8232

Vaststellen en wijzigen van de verordening op het beheer en het gebruik van de
begraafplaatsen van de gemeente Bussum, 1986 - 1989
1

6.05.05.02 Bijzondere begraafplaatsen
4380

Register vermeldende de namen van rechthebbenden alsmede een omschrijving van de
aard, ligging en nummers van de graven met opgave van de daarvoor betaalde bedragen,,
1954 1964

4381

Register van familie- en huurgraven vermeldende naam, leeijd en begrafenisdatum van
de overledene alsmede aanduiding van het vak en grafnummer,, 1954 1974

4382

Verkoop van grond op de Algemene Begraafplaats aan het Rooms-Katholiek parochiaal
kerkbestuur van Sint Vitus voor de uitbreiding van de R.K.-begraafplaats,, 1946 1965

4383

Besluitvorming omtrent exploitae, subsidiering en overname van de R.K.-begraafplaats
St. Vitus,, 1970 1974

6.05.06 Milieuhygiëne en -verontreiniging
6.05.06.01 Toezicht op inrichngen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken
6.05.06.01.00 Algemeen
4384

Vaststelling van het interimrapport Milieuzaken, een inventarisae van de Bussumse
situae,, 1982

4385-4848

Verlening hinderwetvergunning, 1889 1989
4385

Voor de Albrechtlaan 9 en 13 aan de NV Standard Amerikaanse
Petroleum Compagnie en aan E.C. Pellens voor een
autoherstelbedrijf,, 1949 1962

4386

Voor de Ambachtstraat 9 aan Bossina-Lakken voor een chemisch
bedrijfslaboratorium,, 1953 1969
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4387

Voor de Ambachtstraat 21 - 23 aan G. Hanssens voor een
metaalbewerkingsbedrijf, , 1969 1977

4388

Voor de Amersfoortsestraatweg 85A met betrekking tot de
Palmkazerne, onder meer voor een benzineinstallae, , 1946 1976

4389

Voor de Anthoni van Leeuwenhoekweg 3 aan Texas Company voor
een bezinepompinstallae,, 1939 1971

4390

Voor de Anthoni van Leeuwenhoekweg 7 aan H.A. Schreuders voor
een zuivelinrichng, , 1933

4391

Voor de Anthoni van Leeuwenhoekweg 9-11 aan H.W. Herberts
voor een exportkoekbakkerij,, 1934

4392

Voor de Anthoni van Leeuwenhoekweg 35  1e Industriestraat
13-25 aan de NV Nederlandse Hoedenfabriek NeHoeFa voor een
herenhoedenfabriek,, 1937

4393

Voor de Badhuislaan 14 aan W.O. de Haer voor de opslag van oud
papier en metaal, vergunning geweigerd,, 1956

4394

Voor de Baerijlaan 25 aan M.G. Groote & Zn voor een
bandenvulcaniseerbedrijf,, 1946 1947

4395

Voor de Bazelstraat 70 aan Shell Nederland NV voor een
petroleumbewaarplaats, , 1952

4396

Voor de Beerensteinerlaan 16 aan A. Sikking voor een bakkerij,,
1896 1916

4397

Voor de Beerensteinerlaan 20 aan H.J. Dekker voor een
mmerwerkplaats, , 1922 1923

4398

Voor de Beerensteinerlaan 43 achter aan H.G. Weggelaar, directeur
van Plasc-Folie Industrie Bussum NV voor een plascverwerkend
bedrijf, , 1971 1972

4399

Voor de Beerensteinerlaan 43e aan de VOF Electro Staal voor de
reparae van electromotoren,, 1947 1948

4400

Voor de Bijlstraat 17 (achter) aan R. Bos voor een
aardewerkfabriek,, 1980 1985

4401

Voor de Bijlstraat 17b aan de heer H.A. Bok voor een machine- en
construcebedrijf en voor de reparae van motorrijwielen,, 1970
1973

4402

Voor de Bijlstraat 18 aan Caltex Petroleum Maatschappij voor een
petroleuminstallae, , 1955

4403

Voor de Bijlstraat 28 aan H. Vermeulen voor een smederij, , 1937

4404

Voor de Bijlstraat 29 (achter) aan J.P.van Dooyeweerd voor een
autoherstelwerkplaats, , 1971 1972

4405

Voor de Bijlstraat 44 aan J.J.T. Moes voor een brood- en
banketbakkerij,, 1912 1944
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4406

Voor de Bijlstraat 55 aan T. Molthoﬀ voor een elektrische zagerij en
schaverij, , 1949

4407

Voor de Bijlstraat, achter nr's 57 t/m 63 aan L. Fokker voor een
autoherstelwerkplaats, , 1958 1960

4408

Voor de Bijlstraat 61 aan L. Fokker voor een herstelinrichng voor
motorvoertuigen, , 1956

4409

Voor de Bijlstraat 67 aan de ﬁrma Gebrs. Langendorﬀ voor
machinale houtbewerking,, 1941 1948

4410

Voor de Bijlstraat 67 aan Van Maanen en Dooyeweerd voor een
metaalbewerkingsbedrijf, , 1973

4411

Voor de Bijlstraat 82 aan de Standard Amerikaanse petroleum
compagnie voor een petroleuminstallae,, 1949

4412

Voor de Bijlstraat, tussen nummer 86 en 88 aan hertel BV voor een
plaatwerkerij ten behoeve isolaewerk, , 1978 1981

4413

Voor de Bloemhof achter nr 81 aan de gemeente Bussum voor een
overslagstaon met gasdrukregelaar,, 1975 1979

4414

Voor de Botweg 8 aan J.H. Stuit voor het uitdeuken en spuiten van
auto's,, 1955

4415

Voor de Botweg 8 aan C. Callenbach voor een autoherstel- en
spuinrichng, , 1971 1972

4416

Voor de Botweg 10 aan de ﬁrma Fokker voor een
autoherstelinrichng,, 1955 1972

4417

Voor de Botweg 16a aan J. Siddré voor een spuitgieterij van plasc
producten, , 1961 1963

4418

Voor de Botweg 18 aan A. Kriek van de ﬁrma Krimetal voor een
metaalbedrijf,, 1968 1976

4419

Voor de Brinklaan 1 aan de NV petroleum-maatschappij The Texas
Company voor een benzineinstallae, , 1935 1947

4420

Voor de Brinklaan 15 aan W. Majoor/P. Seret/P.A. van Wijk/J.A.A.
van Wijk voor de stoomwasserij 'De Voorzorg',, 1911 1973

4421

Voor de Brinklaan 19A aan Esso nederland NV voor een
autoherstelinrichng met wasinrichng, , 1973 1976

4422

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan de maatschappij tot detailverkoop
van petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae (1922),
nadien diverse wijzigingen en uitbreidingen door H.Franke, NV
American Petroleum Company en Esso Nederland BV, , 1922 1931

4423

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan de maatschappij tot detailverkoop
van petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae (1922),
met diverse wijzigingen en uitbreidingen door H.Franke, NV
American Petroleum Company en Esso Nederland BV, , 1931 1939
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4424

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan de maatschappij tot detailverkoop
van petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae (1922),
nadien diverse wijzigingen en uitbreidingen door H.Franke, NV
American Petroleum Company en Esso Nederland BV, , 1955 1956

4425

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan de maatschappij tot detailverkoop
van petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae (1922),
met diverse wijzigingen en uitbreidingen door H.Franke, NV
American Petroleum Company en Esso Nederland BV, , 1958 1959

4426

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan Esso Nederland NV voor de revisie
van een bezine- en LPG verkooppunt, en procedure tot intrekking
(LPG) vergunning,, 1971 1984

4427

Voor de Brinklaan 19A - 23 aan Esso Nederland NV voor de revisie
van een bezine- en LPG verkooppunt, en Koninklijk Besluit met
betrekking tot intrekking (LPG) vergunning,, 1984 1987

4428

Voor de Brinklaan 24D aan de ﬁrma Vriesco voor een (dames-)
confecefabriek,, 1941 1955

4429

Voor de Brinklaan 46 aan de NV American petroleum company
voor een benzineinstallae,, 1938 1939

4430

Voor de Brinklaan 46a (achter nrs. 48 + 50, in de Veerstraat
achter nrs. 2 + 4) aan v/h P.M. Duys voor het spuiten van
brandblusapparaten,, 1953 1963

4431

Voor de Brinklaan 48d (achter de Veerstraat 10) aan de NV Dictator
deursluitermaatschappij voor metaalbewerking,, 1949

4432

Voor de Brinklaan 55c aan L.C. Ormeling voor machinale
houtbewerking 'Ormeling's kunstnijverheidsatelier',, 1945 1946

4433

Voor de Brinklaan 61a aan A.J. Schaik voor een banketbakkerij,,
1938

4434

Voor de Brinklaan 63 aan P. Nagel-Hensbergen BV voor het
bewerken en koelen van vlees,, 1936 1980

4435

Voor de Brinklaan 73 aan J.A. van Doorenmolen voor een
meubelmakerij,, 1912 1976

4436

Voor de Brinklaan 80 aan P.H. Kok voor een koper- en blikslagerij/
inrichng voor metaalbewerking,, 1912 1936

4437

Voor de Brinklaan 89 aan H. Wingelaar voor een visbakkerij,, 1963

4438

Voor de Brinklaan 100a aan de NV American Petroleum Company/
Esso Nederland NV voor een benzineinstallae,, 1928 1958

4439

Voor de Brinklaan 103 aan J. van Viegen & H.G. van der Laan een
instrumentmakerij 'Vliegen & Van der Laan',, 1949

4440

Voor de Brinklaan 106 aan H.L. van der Veen/J. Volkers/J.A.
Haijkens voor een koek- en banketbakkerij,, 1892 1920

4441

Voor de Brinklaan 113 aan G.Broekhoﬀ voor een patatesfritesbakkerij annex automaek,, 1961 1962
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4442

Voor de Brinklaan 136 aan de gemeente Bussum voor een
opslagruimte van munie,, 1967 1972

4443

Voor de Brinklaan 164 - 166 aan Esso Nederland BV voor opslag en
verkoop van autobrandstoﬀen,, 1963 1979

4444

Voor de Bussummergrindweg  Franse Kampweg
aan de NV Caltex petroleum maatschappij voor een
autobrandstoﬀenpompinstallae,, 1953 1954

4445

Voor de Bussummergrindweg 5 aan de Bussumsche Waterleiding
Maatschappij voor een waterpompstaon,, 1897 1940

4446

Voor de Cereslaan 6 aan J.C. Andriessen voor een
autoherstelinrichng,, 1974 1978

4447

Voor de Cereslaan 10 aan W. Schel voor metaalbewerking,, 1962
1963

4448

Voor de Cereslaan 40 aan G. van Geﬀen voor een
autoherstelinrichng,, 1969 1970

4449

Voor de Cereslaan 79 aan E. van Slegtenhorst voor de verwerking
van oude materialen,, 1970 1972

4450

Voor de Driestweg 12 aan N. van Slegtenhorst voor de opslag van
lompen en oude materialen,, 1971 1973

4451

Voor de Driestweg 14 aan N.Majoor voor de opslag van butaan- en
propaangas in ﬂessen,, 1966 1970

4452

Voor de Driestweg 38 aan A.Kriek voor machinale houtbewerking,,
1935

4453

Voor de Eslaan 13 aan American Petroleum Company voor een
benzineinstallae, aan Shell voor uitbreiding naar nr. 14 (1953),
1926 1953

4454

Voor Franse Kampweg 10 aan Van Meurs Golarton- en
Kogelpapier fabrieken NV (K. van Meurs) voor de produce van
verpakkingsmaterialen,, 1933 1960

4455

Voor Franse Kampweg 10 aan de ﬁrma Bessel-Kok voor een LPGtankstaon,, 1960 1962

4456

Voor de Franse Kampweg 16 aan Shell Nederland BV voor een
servicestaon met benzineinstallae, nadien omgenummerd naar
nr. 40,, 1952 1966

4457

Voor Gooiberg 15 aan J. J.Brons voor een bakkerij,, 1899 1930

4458

Voor de Generaal de la Reijlaan 22 aan F.A.M. Snijders voor een
rokerij voor vlees- en worstwaren,, 1941

4459

Voor de Generaal de la Reijlaan 22 aan H.J.M. Cremer voor een
inrichng voor het verwerken van vleeswaren,, 1941 1942

4460

Voor de Generaal de la Reijlaan 22 aan J.R Heerschop, voor een
detailhandel in hout, verf en ijzerwaren,, 1968 1969
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4461

Voor de Generaal de la Reijlaan 35 aan P.J. van der Heijden voor
een broodbakkerij,, 1899 1923

4462

Voor de Generaal de la Reijlaan 45 - 47 aan NV Auto- en
Rijwielonderneming ARO voor een autoherstelinrichng en een
olietankinstallae,, 1929 1963

4463

Voor de Genestetlaan 7a aan Caltex Petroleum Maatschappij 
de Bussumse Taxi-Centrale (K.Th. van der Steen) voor een
autoherstelinrichng met benzineinstallae,, 1965 1973

4464

Voor de Genestetlaan 7b aan Caltex Petroleum Maatschappij voor
een benzineinstallae,, 1947 1962

4465

Voor de Gildestraat 4-6 aan S. de Koning voor de opslag en verkoop
van vuurwerk,, 1956 1989

4466

Voor de Gooiberg 24 aan W.K.G. Thuys voor een chemisch
laboratorium,, 1957 1961

4467

Voor de Hamerstraat 30 aan J.M. Groot voor een herstelinrichng
voor motorvoertuigen,, 1972 1974

4468

Voor de Hamerstraat 45a (achter) aan J. Benninga voor een
inrichng voor de opslag en vervaardiging van houten puzzels, ,
1969 1971

4469

Voor de Hamerstraat 45b (achter) aan R.J. Pouw voor een
inrichng voor metaalbewerking,, 1974 1976

4470

Voor de Hamerstraat 45c (achter) aan Th. de Boer voor een
herstelinrichng voor motorvoertuigen,, 1974 1980

4471

Voor de Hamerstraat 46 aan gebr. H en J. Horst voor een inrichng
voor machinale houtbewerking,, 1936

4472

Voor de Hamerstraat 50 aan Esso Nederland NV voor een
ondergrondse petroleumbewaarplaats,, 1957 1958

4473

Voor de Hamerstraat 104 aan G.J. van Breemen voor een
garagebedrijf met benzineinstallae,, 1960 1973

4474

Voor de Havenstraat 2 aan NV Bata voor een schoenreparaeinrichng,, 1949 1951

4475

Voor de Havenstraat 12 aan Jean Desmet voor een
bioscooptheater,, 1913

4476

Voor de Havenstraat 18 aan C.J.B. Rieort voor een
banketbakkerij,, 1919 1957

4477

Voor de Havenstraat 24a aan J. Verstoep voor het bakken van vis,,
1953 1962

4478

Voor de Havenstraat 32 aan S. van de Geest voor een depot voor
afgie vanzuurstofcylinders en acetyleen-dissous, , 1961 1963

4479

Voor de Havenstraat 110 (voorheen 2b) aan Palthe NV voor een
inrichng voor chemisch reinigen en schoenreparae,, 1971 1985
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4480

Voor de Havenstraat 162 (voorheen 18-20) aan B. de Ronde voor
een brood- en banketbakkerij,, 1963 1964

4481

Voor de Heidelaan 35 aan de R.K. coöperaeve vereniging "Helpt
Elkander" voor een broodbakkerij,, 1911 1963

4482

Voor de Herenstraat 1 aan de NV Zelfwas voor de reiniging van
texel,, 1963 1972

4483

Voor de Herenstraat 21 aan A. Groenhuizen voor een metaal- en
houtdraaierij,, 1919

4484

Voor de Herenstraat 21 aan G. Venpin-Koo voor een ChineesIndisch restaurant,, 1977 1980

4485

Voor de Herenstraat 23a aan de ﬁrma Jansen van R.H.J. Reintjes
voor een smederij,, 1911

4486

Voor de Herenstraat 23a aan de NV Bataafse Import Maatschappij
voor een benzineinstallae,, 1931

4487

Voor de Herenstraat 23a aan de NV Concordia te Amsterdam voor
een drukkerij en binderij,, 1921

4488

Voor de Herenstraat 23a aan Gooische Kindermeubel- en
Speelwarenfabriek voor uitbreiding,, 1928

4489

Voor de Herenstraat 24 aan OBIM NV voor een bezinepomp,, 1938
1966

4490

Voor de Herenstraat 28 (hoek Meentweg) aan A.Sikking voor een
bakkerij met heteluchtoven,, 1921

4491

Voor de Herenstraat 34 (voorheen nr. 14) aan J.J.Ruizendaal voor
een banketbakkerij,, 1915

4492

Voor de Herenstraat 34 aan de NV American Petroleum Company
voor een benzineinstallae,, 1930 1932

4493

Voor de Herenstraat 37 aan J.Lokhorst voor een herstel- en
spuinrichng van motorvoertuigen,, 1956 1963

4494

Voor de Herenstraat 37-39 aan de NV verenigde delfstoﬀen
en petroleummaatschappijen voor een ondergrondse
benzineinstallae,, 1947 1953

4495

Voor de Herenstraat 43a aan de Standard Amerikaansche
petroleum compagnie voor een ondergrondse benzineinstallae,,
1939

4496

Voor de Herenstraat 43a aan B.J.H.Fiouw voor een
autoherstelinrichng,, 1959 1962

4497

Voor de Herenstraat 46 aan Orion NV voor een ondergrondse
benzineinstallae,, 1964 1983

4498

Voor de Herenstraat 55 (achter) aan H.Koops voor een os- en
varkensslagerij,, 1908 1955
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4499

Voor de Herenstraat 63 aan A. van Groenou voor een slagerij,,
1897 1983

4500

Voor de Herenstraat 69 aan van Someren en Knöps voor een
bakkerij,, 1928 1935

4501

Voor de Herenstraat 93 aan TOTAL Nederland voor de uitbreiding
van een bestaande benzinepompinstallae,, 1932 1975

4502

Voor de herenstraat 95 (voorheen 67) aan de NV Bataafsche
IMPORT Mij. Voor een benzineinstallae,, 1925 1932

4503

Voor de Herenstraat 95a aan NV Famo voor een
lederwarenfabriek,, 1949

4504

Voor de Herenstraat achter de nrs 95 en 97 aan J.H. Stuit voor een
auto-uitdeukinrichng en spuiterij,, 1959

4505

Voor de Herenstraat 105 aan de NV Amsterdamse Anthraciet
maatschappij voor een benzinebewaarplaats, met aapinriching,,
1932

4506

Voor de Honoré Lambostraat, kadastraal sece B 5413, aan P.G.M.
Veenman voor een slijp- en polijsnrichng in een garage,, 1970
1978

4507

Voor de Honoré Lambosstraat 1-11 aan H.J.A. Brouwer voor een
koekbakkerij (oorspronkelijk Driestweg 45),, 1939

4508

Voor de Honoré Lambostraat 1-11 aan G. Reijnen voor een
edelmetaalbedrijf,, 1949

4509

Voor de Honoré Lambostraat 2 aan de ﬁrma Lambo voor een
pharmaceusch labaratorium,, 1941 1948

4510

Voor de Honoré Lambostraat 2 aan Interpharm voor een
pharmaceusche industrie, , 1970 1971

4511

Voor de Honoré Lambostraat nrs 13-25 aan J.A. du Crocq Jr. voor
een inrichng voor het opslaan an aappen van etherische oliën,,
1939

4512

Voor de Honoré Lambostraat 27-33 aan NV Tyresoles voor een
petroleumbewaarplaats met aapinrichng,, 1952 1957

4513

Voor de Honoré Lambostraat 29-33 aan Shell Nederland NV voor
een petroleuminstallae,, 1960 1981

4514

Voor de Honoré Lambostraat 43-53 aan H.J.G. Heyen voor de
fabricage van rijwielframes,, 1949

4515

Voor de Honoré Lambostraat 43-53 aan H. Kooij voor een
inrichng voor metaalbewerking,, 1938

4516

Voor de Honoré Lambostraat 43-53 aan J.A. du Crocq voor de
bereiding en verwerking van etherische oliën en synthesche reuken smaakstoﬀen,, 1945 1946
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4517

Voor de Hoolaan 34 door de provincie Noord-Holland voor een
rioolwaterzuiveringsinstallae,, 1969 1987

4518

Voor de Hoolaan 57 aan Broecks & Smit voor een
carrosseriebedrijf (lakspuinrichng),, 1947 1972

4519

Voor de Hoolaan 57 aan H. Hussum jr. voor de vervaardiging en
reparae van elektrische materialen voor trace-doeleinden,, 1942

4520

Voor de Hoolaan 57 aan K. Aldekamp voor de fabricage van
speelgoed en luxe arkelen,, 1945

4521

Voor de Huizerweg perceel A nr 10180 aan J. Loenen voor een
steendrukkerij,, 1926 1927

4522

Voor de Huizerweg perceel A nr 10180 aan de Bataafse ImportMaatschappij voor een benzineinstallae,, 1927

4523

Voor de Huizerweg 7 aan Caltex Petroleum Maatschappij voor het
oprichten van een gemengde smeringpompinstallae,, 1957 1983

4524

Voor de Huizerweg 14 aan de Maatschappij tot Detailverkoop van
Petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae,, 1929 1956

4525

Voor de Huizerweg 14 aan G. Willemse  Total Nederland BV voor
een installae voor het verkopen van motorbrandstoﬀen,, 1962
1984

4526

Voor de Huizerweg 16 aan de Erven van Oeveren voor een
benzine-autogasinstallae,, 1960 1984

4527

Voor de Huizerweg 19 aan P. de Gruyter en Zoon NV voor een
levensmiddelenbedrijf,, 1963

4528

Voor de Huizerweg 21 (achter) aan A. Groenhuyzen voor een
smederij, , 1931 1932

4529

Voor de Huizerweg 25 aan T. Rozema en Zn. voor de opslag van
max. 5 kg vuurwerk,, 1974

4530

Voor de Huizerweg 27a aan de maatschappij tot Detailverkoop van
Petroleum "De Automaat" voor een benzineinstallae, , 1925 1935

4531

Voor de Huizerweg 34 aan H. Kaps voor een bakkerij, , 1930 1949

4532

Voor de Huizerweg 34 aan A. Hesterman voor de vervaardiging van
decoraemateriaal, vergunning geweigerd en sluing,, 1961 1963

4533

Voor de Huizerweg 38 aan J.A. van Moorst voor een bakkerij, ,
1932 1961

4534

Voor de Huizerweg 39 aan J.A. Verkley voor een slagerij,, 1924
1932

4535

Voor de Huizerweg 46a aan L.Ruiter voor een rookerij en
slagerswerkplaats,, 1932

4536

Voor de Huizerweg 47b aan E.J. Rozema  Walcar BV voor een
opslagplaats van munie,, 1979 1989
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4537

Voor de Huizerweg 48 aan H. Brouwer voor een banketbakkerij,,
1950

4538

Voor de Huizerweg 49a aan J.A. Verkleij voor een
slagerswerkplaats,, 1932

4539

Voor de Huizerweg 58a aan NV Houthandel voorheen G.Key voor
een houthandel,, 1966

4540

Voor de Huizerweg 58c aan J. Vos voor de fabricage van
boetseerplasc en plakaatverf, , 1968 1970

4541

Voor de Huizerweg 76 aan C. van der Hoeven voor een bakkerij,,
1905 1923

4542

Voor de Huizerweg 76 aan J. Wieveen voor een wasserij,, 1963

4543

Voor de Huizerweg 126 aan H. Luder voor een brood-, koek- en
banketbakkerij,, 1938 1939

4544

Voor de Huizerweg 128 aan J.H.Sprengers en G.H. van der Voort
voor een mmerfabriek,, 1923 1951

4545

Voor de Huizerweg 134 aan G. van Esterik voor een rokerij van
vleeswaren,, 1941

4546

Voor de Huizerweg 136 aan P.N.Balthus voor de uitbreiding van
een brood- en banketbakkerij,, 1948

4547

Voor de Huizerweg 210 aan Shell Nederland NV voor een
benzineinstallae,, 1955 1973

4548

Voor de Huizerweg 210 aan Shell Nederland NV voor een
autoherstelinrichng,, 1973

4549

Voor de T.B. Huurmanlaan 3 aan Akef Chemisch Reinigen en
Verven BV voor een stomerij,, 1979 1984

4550

Voor de T.B. Huurmanlaan 4a aan P. de Boer voor een chemische
wasserij en ververij,, 1929 1957

4551

Voor de T.B. Huurmanlaan 4a aan P. Kloosterboer voor graﬁsch
bedrijf "De Cirkel", alsmede de sluing van een illegale
lompenhandel ,, 1964 1966

4552

Voor de T.B. Huurmanlaan 4a aan T. van Elst voor een
mmerwerkplaats,, 1966

4553

Voor de Iepenlaan 18a aan A.J.F. van Eerde voor een koelinstallae
voor de opslag van patates frites en aanverwante producten,, 1970
1976

4554

Voor de Iepenlaan 22 aan H.J.A.Brouwer voor een koekebakkerij,,
1935

4555

Voor de Iepenlaan 30 aan de Gerardus Majellaschng voor een
li- en centrale verwarmingsinstallae, een stoomwasserij, een
ketelhuis en een opslagtank voor zuurstof,, 1916 1984
Pagina 215

4556

Voor de Industriestraat 1-3 aan Tyresoles Nederland NV voor een
benzineinstallae voor het eigen wagenpark, , 1958 1959

4557

Voor de Industriestraat 13-25 aan Tyresoles Inrichng NV voor de
uitbreiding van de rubberfabriek,, 1948

4558

Voor de Industriestraat 32-48 aan E.M. Pisuisse voor de oprichng
van een rubberfabriek, voorlopig adres A. van Leeuwenhoekweg
35,, 1937 1948

4559

Voor de 2e Industriestraat 4-5 aan A.Box voor een
metaalwarenfabriek,, 1942 1949

4560

Voor de Industriestraat 35 aan G. van Leeuwen voor een
kachelsmederij, , 1937

4561

Voor de 2e Industriestraat 1, 2 en 3 aan H.G. van den Hoef voor
een bakkerij,, 1958 1959

4562

Voor de 2e Industriestraat 6-7-8-9 aan de ﬁrma G.B. Gerritsen voor
een houtwarenfabriek, , 1958 1976

4563

Voor de H. Kamerlingh Onnesweg 49 aan M.A. van Asch voor een
worstmakerij en rokerij,, 1961 1962

4564

Voor de Kapelstraat 7 aan H. de Jong voor een korenmalerij, , 1922

4565

Voor de Kapelstraat 11 aan G.H.J. van Eijden voor een brood-,
koek- en banketbakkerij,, 1902 1983

4566

Voor de Kapelstraat 14 aan A.J. Jenster voor een varkensslachterij,,
1894 1913

4567

Voor de Kapelstraat 21 aan de ﬁrma Märkelbach voor een
drukkerij; de Bussumse Courant, , 1896 1970

4568

Voor de Kapelstraat 23 aan P. Koster voor een rookkast,, 1921

4569

Voor de Kapelstraat 32 aan J.A. Ketelaar voor een restaurant,, 1969
1970

4570

Voor de Kapelstraat 33 aan handelsonderneming Hanno voor de
fabricage van stalen veren,, 1949

4571

Voor de Kapelstraat 43 aan C.J. Brey voor een rokerij,, 1922

4572

Voor de Kapelstraat 44 aan J. Kluck voor een smederij,, 1907

4573

Voor de Karel Doormanlaan 52 door C.Th. Taling voor een
levensmiddelenbedrijf, Ingetrokken aanvraag,, 1975 1980

4574

Voor de Kerkstraat 6 aan J.G. Griﬃoen voor een slagerij met rokerij
en zouterij,, 1904 1933

4575

Voor de Kerkstraat 6 aan C. Mols voor een peroleumbewaarplaats
met aapinrichng,, 1955 1956

4576

Voor de Kerkstraat 10 aan NV Acetylena voor een
benzineinstallae,, 1924 1935
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4577

Voor de Kerkstraat 12 aan G.I. Rieken voor een brood- en
banketbakkerij,, 1928

4578

Voor de Kerkstraat 20 aan B. Piviroo voor een
consumpeijsbedrijf, , 1948 1976

4579

Voor de Kerkstraat 34, gebouw P.E.N., aan het Provinciaal
Bestuur van Noord-Holland voor een benzinebewaarplaats met
pompinstallae, bij Koninklijk Besluit, 1951

4580

Voor de Koekoeklaan 72 aan A. Timmer voor de verkoop van
vuurwerk,, 1977 1978

4581

Voor de Koekoeklaan 80 aan de ﬁrma Blesgraaf voor de opslag en
verkoop van vuurwerk, , 1970 1975

4582

Voor de Koekoeklaan 84 aan "de Klem" voor een Doe-het-zelf-zaak.
Bevat alleen de aanvraag en een reace van Gemeentewerken,,
1975

4583

Voor de Koekoeklaan 88 aan Albert Heijn NV voor een
supermarkt,, 1969 1971

4584

Voor de Korte Godelindestraat 11 aan M. van Sloten voor een
cafetaria  ijssalon,, 1965 1983

4585

Voor de Korte Godelindestraat 11 aan M. van Sloten voor een
cafetaria  ijssalon,, 1973 1977

4586

Voor de Krijnenweg 1 (hoek Herenstraat) aan H.J.G. Heijen voor
een rijwielfabriek met moﬀel- en spuinrichng,, 1930 1955

4587

Voor de Krijnenweg 1 aan P.C. Kaiser voor een broodbakkerij,, 1901
1921

4588

Voor de Kromme Englaan aan "Cup ﬁnal" voor een rubberfabriek, ,
1950

4589

Voor de Kruislaan 13 aan E. van den Bosch voor een
zuivelinrichng,, 1909 1910

4590

Voor de Kruislaan 13 aan NV Delaer voor een herstelinrichng voor
motorvoertuigen,, 1972 1985

4591

Voor de Kruislaan 15 aan Shell Nederland NV voor een
petroleumbewaarplaats met pompinstallae,, 1955 1960

4592

Voor de Kruislaan 16a aan J.J. van Rooyen voor een
meubelmakerij,, 1948

4593

Voor de Kruislaan 20 aan Sanger en van Breemen voor een
weverij,, 1948

4594

Voor de Kruislaan 20 aan de ﬁrma Wed. Boeschoten en Zoon voor
een smederij, oorspronkelijk gevesgd Verbindingslaan 18,, 1919
1920

4595

Voor de Kruislaan 21 aan Caltex voor een petroleumbewaarplaats,,
1948
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4596

Voor de Kruislaan 22 aan gebr. Pooters voor een mmerfabriek, ,
1920 1963

4597

Voor de Kruislaan 24 aan M.J.P. de Bruin voor een
metaalbewerkingsbedrijf,, 1971 1972

4598

Voor de Kruislaan 29 aan G. Reijnen voor een edelmetaalbedrijf,,
1948 1949

4599

Voor de Dr. A. Kuyperlaan 1 aan de gemeente Bussum voor een
sportkoepel,, 1979 1982

4600

Voor de Laarderweg 5 aan G. Bakker voor een bierboelarij,, 1928

4601

Voor de Laarderweg 5 aan Vlaanderen's Oliehandel voor een
benzineinstallae,, 1964

4602

Voor de Laarderweg 5 A aan W. Metzelaar voor een
instrumentenmakerij,, 1968 1969

4603

Voor de Laarderweg 79 aan C.A. de Bruyn voor een
meubelmakerij,, 1926 1929

4604

Voor de Laarderweg 10 aan Boek en Kantoorboekhandel Ambtman
van het Bosch voor de verkoop van vuurwerk,, 1973 1980

4605

Voor de Laarderweg 11 aan de ﬁrma Gorel & Uilenburg voor een
benzineinstallae,, 1934

4606

Voor de Laarderweg 13a aan J.D. Koppenol voor een koek- en
banketbakkerij,, 1933

4607

Voor de Laarderweg 13c aan Reinders REX voor een een autogarage met benzineinstallae,, 1937 1938

4608

Voor de Laarderweg 15 aan A. Andriessen-Fokker voor een slagerij
rookinrichng,, 1904 1927

4609

Voor de Laarderweg 24 aan C.B. Bon voor een IJssalon annex
Snackbar, , 1957 1963

4610

Voor de Laarderweg 30 aan P.J. van Breemen voor brood-, koek- en
banketbakkerij,, 1948

4611

Voor de Laarderweg 33 aan H.T. Perlot voor een snackbar,, 1975
1979

4612

Voor de Laarderweg 36 aan H.F. Borrius Broek voor een
garagebedrijf met benzineinstallae ( later: Garage van Zanten ),,
1963 1964

4613

Voor de Laarderweg 37 aan B.van Harmelen voor machinale
houtbewerking,, 1921 1924

4614

Voor de Laarderweg 41 aan G.A. Willemsen voor een bakkerij,,
1930

4615

Voor de Laarderweg 48-50 aan C. van Asselt voor een Chemisch
reinigen bedrijf,, 1969 1984
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4616

Voor de Laarderweg 48-50 aan H. van der Kamp voor een rokerij
voor vleeswaren,, 1931

4617

Voor de Laarderweg 53-55 aan J.W.P. van de Wetering voor een
snackbar - lunchroom,, 1982 1983

4618

Voor de Laarderweg 56 aan Esso Nederland BV voor een
benzineinstallae,, 1964 1965

4619

Voor de Laarderweg 56 aan L. van Loy voor een garagebedrijf,,
1964

4620

Voor de Laarderweg 57 aan Boelmaatschappij het Gooi
voor de fabricage en boelarij van Cola, alsmede voor een
benzinebewaarplaats,, 1950 1957

4621

Voor de Laarderweg 110 aan de ﬁrma Beijers en Zn. voor een
inrichng voor machinale houtbewerking,, 1933 1946

4622

Voor de Laarderweg 110 aan de ﬁrma J.K. van den Berg voor een
gereedschapppen- en instrumentenfabriek,, 1955

4623

Voor de Laarderweg 146-148 aan Fina Nederland NV voor de
opslag en aﬂevering van vloeibare motorbrandstoﬀen, , 1965 1983

4624

Voor de Laarderweg 146-148 aan Fina Nederland NV voor een
herstelinrichng voor motorvoertuigen,, 1965 1981

4625

Voor de Laarderweg 150 aan Co-op Centrum voor een supermarkt
in levensmiddelen,, 1967 1969

4626

Voor de Laarderweg 238 aan mevr. Sakes-van Meurs voor een
brood- en banketbakkerij,, 1965 1966

4627

Voor de Laarderweg 246 aan slagerij Toonen voor een
vleesrookerij,, 1960 1961

4628

Voor de Lammert Majoorlaan 12 aan Caltex Petroleum
Maatschappij voor de opslag en verkoop van benzine, , 1924 1963

4629

Voor de Lammert Majoorlaan 33a aan NV American Petroleum
Company voor een benzineinstallae, , 1932 1938

4630

Voor de Lammert Majoorlaan 34-36 een ontbrekende
vergunning voor de heer A. Vunderink voor een chemisch- c.q.
drugslaboratorium,, 1964 1971

4631

Voor de Lammert Majoorlaan 48 aan B. Kamphorst voor een
hoefsmederij,, 1937

4632

Voor de Landstraat 7 (behorend bij perceel Landstraat 35) aan
H.Mei voor een slagersbedrijf, , 1923 1964

4633

Voor de Landstraat 8b aan L. de Haas voor een confecefabriek,,
1942

4634

Voor de Landstraat 10-16 aan de NV American Petroleum
Company voor een benzineinstallae,, 1936

4635

Voor de Landstraat 45a aan H.B.Broek voor een snackbar,, 1968
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4636

Voor de Landstraat 45a aan P.C. Leguit voor een slagerij,, 1897

4637

Voor de Landstraat 52 aan de NV American Petroleum Company
voor een benzineinstallae,, 1934

4638

Voor de Landstraat 55 aan Caltex Petroleum Maatschappij voor de
opslag en verkoop van benzine,, 1964 1966

4639

Voor de Landstraat 65-67 aan de ﬁrma weduwe D. Pouw en Zn.
voor een stoomwasserij,, 1909 1957

4640

Voor de Landstraat 82 aan de ﬁrma Zonneveld & Stokvis voor een
automobielherstelplaats met benzinebewaarplaats,, 1934 1935

4641

Voor de Landstraat 83 aan Maatschappij Franco Egypenne voor
een benzinebewaarplaats, nadien uitgebreid en gewijzigd door de
NV American Petroleum Company,, 1926 1931

4642

Voor de Landstraat 90-100 aan de American Petroleum Company
voor een benzinebewaarplaats,, 1927 1969

4643

Voor de Landstraat 90-100 aan Wilhelmina-garage BV voor
een herstelinrichng voor motorvoertuigen annex opslag van
motorbrandstoﬀen,, 1984 1985

4644

Voor de Landstraat 93 aan L. Sloothaak voor een smederij en
construcewerkplaats,, 1922 1974

4645

Voor de Landstraat 102-104 aan de ﬁrma Croes & Co voor
de verkoop en opslag van motorbrandstoﬀen en voor een
autoherstelwerkplaats,, 1964 1970

4646

Voor de Landstraat 106-108 aan de NV Wienburg voor een
rubberfabriek,, 1919 1951

4647

Voor de Landstraat 108-112 aan W.A. Peters voor de verwerking
van vleeswaren,, 1938 1949

4648

Voor de Landstraat 112 aan A.H.G. van Eyden voor een koel- en
vrieshuis,, 1969 1984

4649

Voor de Landstraat 116 (voorheen 92) aan NV American petroleum
company voor een benzinebewaarplaats en aan J.Brunt voor een
autoherstelwerkplaats,, 1932 1954

4650

Voor de Landstraat 118 aan de ﬁrma J.G. Koster voor een
glasslijperij en verﬀabriek, , 1936 1957

4651

Voor de Landstraat 118a aan A.J.M. Verheijen voor een servicewerkplaats,, 1966 1973

4652

Voor de Landstraat 122 aan de gemeente Bussum voor een
benzineinstallae bij het magazijn van gemeentewerken,, 1926

4653

Voor de Landstraat 124 aan H.C.M. Taling voor een
autoherstelinrichng,, 1955 1960

4654

Voor de Lorentzweg 10 aan Gulf Oil Nederland NV voor een
servicestaon,, 1963 1964
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4655

Voor de Lorentzweg 81 aan de Schng Protestant Christelijk
Bejaardencentrum voor een liinstallae,, 1958 1958

4656

Voor de Marconiweg kadastraal Bussum B4376 aan A. van Beek
voor een bakkerij,, 1936

4657

Voor de Marconiweg kadastraal Bussum B4376 aan
de NV Nederlandse Hoedenfabriek NeHoeFa voor een
heerenhoedenfabriek,, 1937

4658

Voor de Marconiweg 57 aan J.J.Mol voor de reparae van
machinerieën,, 1948

4659

Voor de Mariastraat 14 (voorheen Brinklaan 132) aan J. Kamphuis
voor een brood- en banketbakkerij, aan P.G. Ilcken voor de
vervaardiging van bakkerijgrondstoﬀen, , 1919 1957

4660

Voor de Meentweg 4 aan H. Banis voor de reparae en controle
van brandstof-inspuitapparatuur,, 1957 1957

4661

Voor de Meentweg 4a aan L. Vonk voor een smederij,, 1916 1964

4662

Voor de Meentweg 11a (en Herenstraat 34-36) aan G. en J. Albers
voor een herstelinrichng van motorvoertuigen,, 1975 1979

4663

Voor de Meentweg 15-19 aan J. de Groot voor een
petroleumbewaarplaats met aapinrichng,, 1961 1962

4664

Voor de Meentweg 17a aan G. Ketelaar voor een machinale
deurenfabriek, later Corkin's Deurenindustrie,, 1953 1975

4665

Voor de Meentweg 25 aan de NV "Acetylena" voor een
benzineinstallae en voor de ﬁrma Albers voor een
autoherstelinrichng met benzinepomp,, 1924 1966

4666

Voor de Meentweg 45 aan A. Fransen vergunning geweigerd voor
een metaalwarenbedrijf, , 1949 1949

4667

Voor de Meijerkamplaan 27a aan H. Beket, de Gooische
Trouwcentrale voor de stalling en onderhoud van het eigen
wagenpark,, 1982 1985

4668

Voor de Meulenwieklaan 31 aan J. Zijp voor een bakkerij, , 1937

4669

Voor de Meulenwieklaan 31 aan M.R.A. Schimmel voor machinale
houtbewerking,, 1930

4670

Voor de Meulenwiekelaan 41 aan H.K. Schue voor de opslag en
aﬂevering van vuurwerk,, 1969 1985

4671

Voor de Mezenlaan 19 aan de cooperaeve vereniging
verzorgingsﬂat "De Gooise Warande" voor twee electrische
personenlien en een pompaggregaat,, 1959 1960

4672

Voor de Molenlaan 12 aan J. Bakker voor een sorteerbedrijf van
lompen en papier (vergunning niet verleend),, 1967 1980

4673

Voor de Nassaulaan 17 aan speelgoedwinkel C. Keyzer voor de
opslag en verkoop van vuurwerk,, 1971 1975
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4674

Voor de Nassaulaan 18 aan de ﬁrma D. Bouma en zn. voor een
verfspuinrichng,, 1953 1954

4675

Voor de Nassaulaan 23 aan F. Breyer voor een drukkerij,, 1911
1929

4676

Voor de Nassaulaan 30 aan W.J. Klasema voor de uitbreiding van
de banketbakkerij,, 1939

4677

Voor de Nassaulaan 31 aan de NV American Petroleum Company
voor de uitbreiding van een benzineinstallae,, 1938

4678

Voor de Nassaulaan 33 aan M.G. Breijer voor een drukkerij,, 1928
1929

4679

Voor de Nassaulaan 38 aan M.J. Galesloot voor een snackbar, geen
vergunning; onderneming gestaakt,, 1970 1971

4680

Voor de Nassaulaan 41 aan J. Magryn voor een banketbakkerij,,
1926

4681

Voor de Nassaulaan 43 aan L. Vonk voor een smederij,, 1926

4682

Voor de Nassaulaan 46 aan J. Magrijn voor een banketbakkerij,,
1935

4683

Voor de Nassaustraat 1 aan de gebroeders Emmer voor een
metaalwarenfabriek,, 1923 1926

4684

Voor de Nassaustraat 1-3-5 aan NV Warmolts voor een
horecabedrijf,, 1969 1973

4685

Voor de Nassaustraat 2-4 aan Van der Hert CV voor een electrische
drukkerij,, 1961 1975

4686

Voor de Nassaustraat 11-13 aan P.M. Duys voor een
metaalbewerkingsbedrijf,, 1949

4687

Voor de Nieuwe Hiversumseweg 18-20 op het terein van het
Majella Ziekenhuis voor een gasdrukmeet- en regelstaon ten
behoeve van het ketelhuis,, 1978 1981

4688

Voor de Nieuwe 's Gravelandseweg 1c aan P. Vlieg voor een
banketbakkerij,, 1934 1958

4689

Voor de Nieuwe 's Gravelandseweg 58 en 124, later ook voor
Melkstraat 4 aan de NV Electro Radiatorenfabriek voor oprichng
en uitbreiding van de fabriek,, 1915 1967

4690

Voor de Nieuwe 's Gravelandseweg 78 aan L. Slootmans voor het
schieten van kleiduiven, aanvraag ingetrokken, , 1972

4691

Voor de Nieuwe 's Gravelandseweg 80a aan Shell Nederland NV
voor een autobrandstoﬀeninstallae,, 1960 1963

4692

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 6 aan H. Dekker voor een
broodbakkerij(1891) en aan P.B.A. Dirks voor wijzigingen (1924 en
1928),, 1891 1963
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4693

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 8 aan H. Koolmees voor een
drukkerij,, 1935 1935

4694

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 9 aan de ﬁrma Bensdorp & Co voor
diverse wijzigings (1891, 1897, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907),,
1890 1907

4695

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 9 aan de ﬁrma Bensdorp & Co voor
diverse wijzigings (1913, 1914, 1920, 1924, 1926, 1931),, 1913
1931

4696

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 9 aan de Standard Amerikaanse
petroleum compagnie voor een benzinebewaarplaats, , 1948 1951

4697

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 9 aan Bensdorp NV voor de
uitbreiding van de fabriek voor cacao-, chocolade- en suikerwerken
(zie ook Herenstraat 51), 1949 1972

4698

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 10 en 12 aan de NV Verenigde
Gooise Melkbedrijven voor een melkuitgiestaon,, 1956 1960

4699

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 16 aan H.J. Landman voor het
werken met vluchge vloeistoﬀen als ontvlekkers, ontveers en
vuiloplossers, , 1947 1966

4700

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 18 aan H.C. Kerkenaar voor een
inrichng voor machinale houtbewerking,, 1948

4701

Voor de Nieuwe Spiegelstraat 20 aan J.H. Fennis voor een
loodgieterij,, 1923

4702

Voor de Nieuwstraat 5 aan de American Petroleum Company voor
een benzineinstallae,, 1927 1938

4703

Voor de Nieuwstraat 11 aan P.M. Nissen voor een meubelmakerij,,
1931 1932

4704

Voor de Nieuwstraat 20 aan J. D. de Koet voor een sigarenfabriek
(1914) en aan A. Klinkert voor een moﬀel- en spuinrichng
(1951),, 1914 1951

4705

Voor de Nieuwstraat 29 aan J. Schimmel voor een bakkerij (1987),
aan L. Rigter voor wijzigingen (1912 en 1923),, 1897 1923

4706

Voor de Nijverheidswerf 1-13 aan Kluyver & Co's Handelmij N.V
voor een metaalwarenfabriek,, 1950 1951

4707

Voor de Nijverheidswerf 14-20 aan Ch.R. van der Poll voor een
inrichng voor het ontwikkelen en afdrukken van fotograﬁsch
materiaal,, 1963 1965

4708

Voor de Nijverheidswerf 15 aan P. Rietdijk voor een drukkerij,,
1983 1984

4709

Voor de Nijverheidswerf 25 en 27 aan de Veterinaire Handel.Mij
Animed NV voor de fabricage van diergeneesmiddelen,, 1957 1977

4710

Voor de Nijverheidswerf 25-27 aan Ray-O-therm BV voor de
vervaardiging van verwarmingsapparatuur,, 1984 1985
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4711

Voor de Nijverheidswerf 29-33 aan de ﬁrma Arofa voor een
brilmonturenfabriek,, 1958 1959

4712

Voor de Nijverheidswerf 30-32 aan de VOF gebr. Emmer voor een
metaalwarenfabriek,, 1965

4713

Voor de Nijverheidswerf 35-37 aan de Rolscreen Company voor
een inrichng tbv de fabricage van oprolbare raamhorren, zonneen projeceschermen,, 1959 1962

4714

Voor de Nijverheidswerf 63 aan G.G. Larsen voor een fabriek voor
het vervaardigen van machines, instrumenten, gereedschappen en
apparaten,, 1959 1961

4715

Voor de Noorderweg 2 aan H.D. van Meurs voor een
autoherstelbedrijf alsmede voor de plaatsing van 2
benzinepompen,, 1972 1989

4716

Voor de Noorderweg 22 aan J. van Veen voor een meubelmakerij,,
1926 1927

4717

Voor de Noorderweg 22 en 28 (achter) aan de ﬁrma Apéha voor de
produce van houten koﬀers,, 1964 1964

4718

Voor de Noorderweg 32a aan J.H.J. kaarsgaren voor een bakkerij
(1934), idem in 1935,, 1933 1935

4719

Voor de Noorderweg 36 aan P. van Hees voor een bakkerij (1889),
voor een wijzigingsvergunning (1908) en aan C. Brands voor een
wijzigingsvergunning (1924),, 1889 1924

4720

Voor het Oosterpad 8 aan de ﬁrma Savenije voor een
mineraalwaterfabriek (1948) en aan H. Gerards voor een
forceerderij/metaalbewerking (1972),, 1946 1972

4721

Voor het Oosterpad tussen 12-14 aan A.A. Helmig voor een
voorbakkerij van patat,, 1966 1967

4722

Voor het Oosterpad 24 aan G. van der Wiel voor een inrichng
voor het mesten en slachten van wild en gevogelte,, 1956 1963

4723

Voor het Oosterpad 30 aan de Rolscreen Company voor een
inrichng voor het vervaardigen van automasch oprolbare
muskietengaasschermen,, 1951

4724

Voor het Oosterpad 40 aan G. en W. Lagerberg voor een
meubelmakerij,, 1947

4725

Voor het Oosterpad 42 aan G. Rigter voor een petroleuminstallae
(1928), aan de NV Nederlandsche Petroleum Maatschappij Purﬁna
voor een benzineinstallae (1929), voor wijzigingen of uitbreiding
aan Th.H. Rigter., 1927 1972

4726

Voor het Oosterpad 44 aan M.R.A. Schimmel voor een
meubelmakerij, aan de NV olien- en benzineimport maatschappij
voor een benzineinstallae, aan H. en J. Vogelenzang de Jong voor
een herstelinrichng voor motorvoertuigen,, 1936 1954
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4727

Voor het Oosterpad 46 aan M.R.A. Schimmel voor een inrichng
voor machinale houtbewerking., 1957 1958

4728

Voor het Oranjepark 2 t/m m 24 aan J. Matser voor een
liinstallae in ﬂatgebouw Nieuw Bussum V,, 1956

4729

Voor het Oranjepark 26 t/m m 60 aan J. Matser voor een
liinstallae in ﬂatgebouw Nieuw Bussum II,, 1955

4730

Voor de Oud Bussummerweg 11 aan C. van der Bor voor een
margarine-bereidplaats,, 1932

4731

Voor de Oud Bussummerweg 22 aan de gemeente Bussum voor
een centrale verwarmingsinstallae in de openbare school C,, 1905

4732

Voor de Parallelweg ongenummerd (nabij rangeerterrein
spoorwegen) aan de Steenkolen Handelsvereeniging NV voor een
ondergrondse olieopslaginstallae,, 1962

4733

Voor de Parallelweg 3 aan de NV Nederlandsche petroleum
Maatschappij Purﬁna voor een benzineinstallae, nadien Esso
Nederland, aan J.J. van Emmerik voor een benzinestaon met een
servicestaon voor auto's,, 1930 1971

4734

Voor de Parallelweg 15 aan de NV Bussumsche Automobiel
Maatschappij voor een benzineinstallae, aan de Maatschappij
tot Detailverkoop van Petroleum "De Automaat", aan de
Sinclair petroleum Company, aan de NV olien- en benzineimportmaatschappij, aan T. van den Berg en aan Total Nederland
Aardolieproducten NV,, 1921 1966

4735

Voor de Parallelweg 17-19 aan J.H. van der Horst voor een
fabriek voor rijwielonderdelen, aan H.J. Buter voor een
metaalwarenfabriek,, 1947 1957

4736

Voor de Peppels 32-36 aan de ﬁrma E.J. Hilhorst & Co voor de
handel in lompen, papier en metalen, , 1972 1973

4737

Voor de Poststraat 2 aan de Minister van Waterstaat voor een
automasche lokale telefooncentrale, aan de directeur van het
telefoondistrict Utrecht voor een technische installae t.BV
telecommunicae (1980),, 1933 1980

4738

Voor de Poststraat 2 aan de directeur van het telefoondistrict voor
het aanbrengen van technische installaes tbv het postkantoor
annex bestelkantoor,, 1978 1990

4739

Voor de Poststraat 6a aan de ﬁrma de gebroeders Bree voor een
bakkerij,, 1937

4740

Voor de Poststraat 8 (voorheen 6a) aan Bloksma
Radiateurenfabriek voor een inrichng voor het repareren van
radiateuren voor automobielen, tractoren e.d.,, 1961 1962

4741

Voor de Poststraat 13 aan Drukkerij Atlans voor een drukkerij,,
1984 1985
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4742

Voor de Poststraat 23 aan J. Bunschoten voor een cafetariasnackbar,, 1970 1972

4743

Voor de Prinsenstraat 2 aan J. van der Veen voor een
meubelmakerij,, 1925

4744

Voor de Prinsenstraat 4 aan J. Westerveld voor een inrichng voor
het samenbouwen van compressorinstallaes,, 1952 1953

4745

Voor het Prinses Beatrixplantsoen 42-44 aan Esso Nederland
BV voor een ondergrondse benzine-, autogasolie- en
mengsmeringsbewaarplaats met aapinrichng (1972) en voor
een uitbreiding (1973),, 1969 1973

4746

Voor het Prinses Beatrixplantsoen 42-44 aan Automobielbedrijf
H.D. van Meurs voor een automobielbedrijf (1973) en voor een
uitbreiding (1981),, 1970 1981

4747

Voor de Raadhuisstraat 15 aan het gemeentebestuur van
Bussum voor een inrichng voor het opslaan en aﬂeveren van
motorbrandstoﬀen voor eigen gebruik,, 1966 1967

4748

Voor de Randweg 4 aan de NV Industriële Mij, Waterleiding
Bussum voor twee waterwinpuen, waarvan één gecombineerd
met een ondergrondse pompkelder annex elektrische
schakelruimte,, 1971 1972

4749

Voor de Roemer Visscherlaan 9 aan de BV Huizer Houthandel voor
een houtzagerij,, 1974

4750

Voor de Dr. Schaepmanlaan 63 aan L.J. Bouma voor een
mmermanswerkplaats,, 1963 I964

4751

Voor de Dr. Schaepmanlaan 69 aan C.I. Grolleman voor een
inrichng tot het vervaardigen van farmaceusche tableen,, 1954

4752

Voor de Schoolstraat 7 aan NV Purﬁna Nederland voor een
ondergrondse petroleumbewaarplaats met aapinrichng, aan de
Gooise Warmteverzorging BV voor een handel in vaste, vloeibare
en gasvormige brandstoﬀen,, 1956 1982

4753

Voor de Simon Stevinweg 76 (later de 1e Industriestraat) aan F.C.
Gunst voor de fabricage van fröbelarkelen, , 1936

4754

Voor de Singel 26 aan A. van Doesburg voor een inrichng voor
het bakken van vis en patat en aan De Viscentrale v.o.f. voor een
viswinkel - visbakkerij,, 1970 1984

4755

Voor de Singel 89b (achter Sint Janslaan 65) aan J. Roet Jzn voor
een apparaten en papierwarenfabriek,, 1934

4756

Voor de Singel 89b aan A. Konijnenberg voor een inrichng voor
machinale houtbewerking,, 1947

4757

Voor de Singel 89b aan Imbres Rubber NV voor een
confeceatelier,, 1955

4758

Voor de Singel 89b aan J.C.R. Klare voor een winkel voor
onderwatersportarkelen,, 1976
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4759

Voor de Singel naast 91 (voorheen Sint Janslaan 53) aan de
NV American Petroleum Company voor het oprichten van een
bewaarplaats voor benzine en petroleum en aan Esso Nederland
NV voor het wijzigen van de ondergrondse aapinrichng,, 1935
1959

4760

Voor de Singel 96a aan J. van Mook voor een slagerij,, 1980 1981

4761

Voor de Singel 136 aan D.J. Beelen voor een bakkerij, aan J.H
Luder voor wijzigingen (1915, 1923), aan A.G. Lindeboom voor het
plaatsen van een heetwateroven, aan F.G. Lindeboom voor het
bijplaatsen van een heteluchtoven (1945),, 1904 1945

4762

Voor de Singel 142 aan D. van der Klis voor een strijkinrichng,,
1905

4763

Voor de Sint Janslaan 9 aan A. Stuivenberg voor een
moﬀelinrichng,, 1929

4764

Voor de Sint Janslaan 11 aan A.M. Nederend voor een bakkerij,,
1929

4765

Voor de Sint Janslaan 21 aan J. Welling voor een bakkerij en voor
het bijplaatsen van een kneedmachine (1923),, 1921 1923

4766

Voor de Sint Janslaan 25 aan M.W. de Boer voor een inrichng voor
het bakken van patates frites en het bereiden van consumpe-ijs,,
1956

4767

Voor de Sint Janslaan 52 aan Chempetrol NV voor een benzineinstallae,, 1963 1963

4768

Voor de Sint Janslaan 52 aan de ﬁrma L. Bouma en zoon voor een
inrichng voor machinale houtbewerking,, 1955

4769

Voor de Sint Janslaan 54 aan de American Petroleum Company
voor een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng,,
1928 1929

4770

Voor de Sint Janslaan 67 aan J. Simons voor een steenhouwerij,,
1927

4771

Voor de Sint Janslaan 72 aan A.G.P. Gorel voor een kunstsmederij,,
1968 1969

4772

Voor de Sint Vitusstraat 15 aan F. Herberts voor een bakkerij (1906)
en voor een wijzigingsvergunning (1921), aan W. Lieuwes voor een
wijzigingsvergunning (1948),, 1906 1948

4773

Voor de Slochterenlaan 3 aan H. van Rhoon voor een inrichng
voor de fabricage van lichtreclames, , 1971 1973

4774

Voor de Slochterenlaan 31 aan College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Bussum voor een gasbedrijf,
omvaende een kantoorgebouw, magazijnen, ﬁerij,
gasdrukregelstaon (R.10) en overslagstaon (R.0),, 1978 1981
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4775

Voor de Slochterenlaan 102 aan het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
voor een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen en
huishoudelijke apparatuur (1972) en voor het uitbreiden met twee
ondergrondse opslagtanks voor benzine en dieselolie (1982), ,
1971 1982

4776

Voor de Spiegeldwarsstraat 1 aan P. Theebe voor een smederij,,
1937 1938

4777

Voor de Spiegeldwarsstraat 10 aan H.Banis voor een inrichng tot
het plaatsen en repareren van auto-onderdelen,, 1963 1964

4778

Voor de Spiegelstraat 1a aan P. Bouwhuysen voor een bakkerij,,
1940

4779

Voor de Spiegelstraat 2 aan G.J. van der Laan voor een
opslagplaats van vuurwerk (1969) en voor de Spiegelstraat achter
de nummers 2, 2a, 2b, 4 en 4a aan D.H. Blaisse voor het opslaan en
verkopen van klein vuurwerk (1982),, 1968 1982

4780

Voor de Spiegelstraat 3a aan J. van Essen Ezn voor een
broodbakkerij (1932) en aan A. van der Pol voor het bijplaatsen
van een kneedmachine (1934), , 1932 1934

4781

Voor de Spiegelstraat 10 aan G.F.B. Grotenhuis voor een lood- en
zinkwerkerij (1922) en voor een vuurwerkopslagplaats (1974),
1922 1973

4782

Voor de Spiegelstraat 14 aan J. van Dijk voor een slagerij,, 1984

4783

Voor de Spiegelstraat 28 aan D. Selderdijk voor een uitbreiding van
een zuivelinrichng,, 1928

4784

Voor de Spiegelstraat 36 aan W.R.N. Ieplaa voor een smederij
(1891), aan de gebr. Theebe voor het bijplaatsen van enkele
machines en elektromotoren (1925, vergunning voor 1 jaar,
deﬁnieve vergunning in 1926),, 1891 1927

4785

Voor het Staonsplein 4 aan G. Ruiter voor een slagerswerkplaats,,
1930

4786

Voor de Staonsweg ongenummerd (nabij ﬁetsenstalling nabij
staon) aan de Maatschappij tot Detailverkoop van Petroleum
"De Automaat" voor een ondergrondse benzinebewaarplaats met
aapinrichng tbv Fa. Gebr. Streeerk,, 1925 1926

4787

Voor de Staonsweg 14 aan W. de Jong voor het een
banketbakkerij (1907) en voor een uitbreiding (1917),, 1907 1917

4788

Voor de Thierensstraat 5 aan Faber & Co voor een drukkerij,, 1924

4789

Voor de Torenlaan 5a aan A.G. versteeg voor een machinefabriek
en herstelwerkplaats (1921) en voor de Torenlaan 5a
(beneden) aan A.P. Roof voor het oprichten van een machinale
mmerwerkplaats (1960), voor de Torenlaan 5a (boven) aan R.
Fodisch voor een machinale meubelwerkplaats (1960),, 1921 1960
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4790

Voor de Vaartweg ongenummerd (loswal nabij Vaartweg sece
B nr 4928) aan de Standard Petroleum Company NV voor een
ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng,, 1948

4791

Voor de Vaartweg 3 aan de NV Olien en benzineimportmaatschappij voor een ondergrondse benzinebewaarplaats
met aapinrichng,, 1936

4792

Voor de Vaartweg 7a aan ﬁrma K. van Meurs voor een drukkerij,,
1932

4793

Voor de Vaartweg 11 aan de Caltex Petroleum Maatschappij
(Nederland) NV voor een benzinepompinstallae, aan l.A. S
voor een autoherstelinrichng,, 1955

4794

Voor de Vaartweg 19 aan de Steenkolen-handelsvereeniging voor
een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng,, 1958

4795

Voor de Vaartweg 21-23 aan H. de Jong voor een fouragefabriek,,
1926

4796

Voor de Vaartweg 25 (ter plaatse van de kruising met de
Hoolaan) aan de gemeente Bussum voor een gemeentewerf,,
1980 1981

4797

Voor de Vaartweg 25a aan J. Brian voor het uitbreiden van
een steenhouwerij (1919), voor het oprichten van een nieuwe
werkplaats (1926) en voor uitbreiding (1928), aan E.J. IJntema voor
een houtzagerij (1941),, 1919 1941

4798

Voor de Vaartweg 78 aan de Cooperaeve Vereeniging "De
Gooische IJsfabriek" voor een ijsfabriek (1924) en voor een
uitbreiding (1941),, 1924 1941

4799

Voor de Veerstraat 1a aan R. van der Veen voor een drukkerij
(1937) en voor een uitbreiding (1948),, 1937 1948

4800

Voor de Veerstraat 10 aan A.A. Blokker voor een rokerij van
vleeswaren (1931) en aan Melvin Winkelgroep B.B. voor een
brood- en kaaswinkel (1986),, 1931 1986

4801

Voor de Veerstraat 19 aan de American Petroleum Company voor
een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng,, 1928

4802

Voor de Veerstraat 22 t/m 112 (later vernummerd in
Julianaplein 2 t/m 88) aan J. Matser voor het oprichten van een
personenliinstallae t.b.v. een appartementencomplex, 1957

4803

Voor de Veerstraat 29 aan Thong Choi voor het oprichten van een
technische installae tbv een chinees restaurant,, 1971 1972

4804

Voor de Veerstraat 31 aan J. Magrijn voor het oprichten van een
bakkerij (1930) en voor het uitbreiding daarvan (1932),, 1929 1932

4805

Voor de Veldheimerlaan 1 aan H. van Gelderen voor een zagerij en
schaverij (1946) en voor een uitbreiding (1951),, 1945 1951

4806

Voor de Veldheimerlaan 26a aan de Verenigde Gooise
melkbedrijven n,v, voor een melkuitgie-staon,, 1951 1952
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4807

Voor de Veldheimerlaan 28 en aan C. de Leeuw voor een
uitbreiding,, 1923

4808

Voor de Veldheimerlaan 30a aan S. Duim voor een was- en
strijkinrichng,, 1935

4809

Voor de Veldheimerlaan achter 39 aan J. de Thouars voor een
autospuinrichng (1952), aan R.K. Vaz Diaz voor een inrichng
voor de produce en verkoop van plasc arkelen (1967),, 1952
1967

4810

Voor de Veldheimerlaan 39a aan C. Emmer voor een inrichng
voor metaalbewerking,, 1936

4811

Voor de Veldheimerlaan 39b aan J.G. Koster voor een verﬀabriek,,
1929

4812

Voor de Veldweg 6 aan H.W. van der Meer voor een
metaalbewerkingsbedrijf (1958) en voor revisievergunningen in
1968 en 1971,, 1957 1971

4813

Voor de Veldweg 14 aan de Bussumse Boerenbond voor een
graanmalerij en veekoekenbrekerij,, 1917

4814

Voor de Veldweg 18 en 20 (voorheen Veldweg 2) aan G.A.P.
de Kort namens de NV Nederlandsche Naamplaten en
Kunstemailleerfabirek voor een emailleerfabriek (1904), voor
uitbreidingsvergunningen (1906, 1912, 1913, 1915), aan de NV de
Vereenigde Blikfabrieken voor revisievergunningen (1922, 1926),
aan A. Bos voor een smederij en wagenmakerij (1931), aan M.
Dickhoﬀ en F. de jager voor een sigareenfabriek (1933), aan J.
Krant voor een bewaar- en sorteerplaats van afval, lompen, lood,
ijzer, koper e.d. (1937), aan de ﬁrma J. Krant en zoon voor een
inrichng voor de bewaring van oude metalen (1954),, 1904 1954

4815

Voor de Veldweg 24 (voorheen Veldweg 2a) aan de NV Bataafsche
import Maatschappij voor een ondergrondse benzinebewaarplaats
met aapinrichng,, 1934

4816

Voor de Veldweg 28 (voorheen Veldweg 4) aan de ﬁrma Van
Weer & Co voor het plaatsen van elektromotoren tbv de
aandrijving van drukpersen (1924) en voor het bijplaatsen van
drie elektromotoren (1949) en voor een revisievergunning (1975),,
1924 1975

4817

Voor de Verbindingslaan 1 aan de ﬁrma gebr. Pooters voor de
montage en afwerking van bedrijfsmeubelen, , 1963

4818

Voor de Verbindingslaan 1 aan L.T. Rosier voor een
autoherstelinrichng,, 1973 1976

4819

Voor de Verbindingslaan 2 (tevens Huizerweg 29) aan J. van 't Hart
voor een autoherstelinrichng en aan Esso Nederland voor een
ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng,, 1956
1957
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4820

Voor de Verbindingslaan 2c aan B.A. Speller voor een smederij,,
1930

4821

Voor de Verbindingslaan 42 aan J. Renes voor een autocarrosseriebouw-, plaat- en spuinrichng,, 1966 1968

4822

Voor de Verbindingslaan 48 aan P. Bouwmans voor een
metaalwarenbedrijf, , 1985

4823

Voor de Visserstraat 8 aan P.J. Steenhouwer voor een
meubelmakerswerkplaats (1925) en voor het bijplaatsen van een
freesbank (1930),, 1924 1930

4824

Voor de Visserstraat 11 aan H. van Kalteren voor een inrichng
voor het vervaardigen van poetslappen uit texelafvalstoﬀen,,
1962 1963

4825

Voor de Visserstraat 16 aan C. van der Eijk voor een fabriek van
mineraalwateren en limonadeproducten (1962) en voor een
uitbreiding (1968),, 1961 1968

4826

Voor de Visserstraat 25 aan G.P. Kaarsgaren voor een
broodbakkerij, aan W.A. Hageman voor een uitbreiding,, 1900
1923

4827

Voor de Visserstraat 32 aan G. Verkaik voor een inrichng voor
metaalbewerking,, 1937

4828

Voor de Visserstraat 37 aan W.A. Hageman voor het wijzigen van
een bakkerij, aan M.W.J. Hageman voor het plaatsen van een
nieuwe oven,, 1939 1961

4829

Voor de Visserstraat 40A aan J.A. Schimmel voor een bakkerij,,
1932

4830

Voor de Vliegdenweg 24 en 26 (voorheen Beerensteinerlaan 43f)
aan Van Meurs Industriele Onderneming NV voor een inrichng
voor het bewerken van plakband,, 1965 1966

4831

Voor de Vliegdenweg 11 en 13 (voorheen Beerensteinerlaan 43a)
aan Klaus' Speelgoedindustrie c.v. voor een speelgoedfabriek
(1953), voor een wijziging (1955) en voor een revisievergunning
(1970),, 1952 1970

4832

Voor de Vliegdenweg 15-17 (voorheen Beerensteinerlaan 43b) aan
Firma Eurolicht voor een inrichng voor het ontwerpen, maken,
assembleren en verhandelen van verlichngsarmaturen,, 1962
1963

4833

Voor de Vliegdenweg 16-18 aan A.G.M. Steur voor een
herstelinrichng voor motorvoertuigen annex plaatwerkerij,, 1984

4834

Voor de Vlietlaan 2b en 22 (later vernummerd in Julianaplein 98)
aan de NV Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij (HEMA)
voor een inrichng voor het vervaardigen van gebak, koude- en
warme gerechten en ijs, alsmede van een elektrische personen/
goederenliinstallae en een elektrische spijzenliintallae,, 1957
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4835

Voor de Vlietlaan 4 aan W. Wiggers voor een cinema-inrichng,,
1913

4836

Voor de Vlietlaan 32 aan P.H. Kok voor een ondergrondse
benzinebewaarplaats met aapinrichng (1924), aan de
Connental Petroleum Company voor een ondergrondse
benzinebewaarplaats met aapinrichng (1924), aan NV
Petroleum Maatschappij The Texas Company voor het bijplaatsen
van een ondergrondse tank (1929), aan P.H. de Kok voor een
ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng (1931),
aan NV Petroleum Maatschappij The Texas Company voor het
uitbreiden van de pompinstallae (1937), en aan Esso Nederland
BV voor een uitbreiding (1969),, 1924 1969

4837

Voor de Vlietlaan 32 aan P.H. Kok voor het oprichten van een
autoherstelinrichng (1929), aan B. van den Berg voor een
uitbreidingsvergunning (1953),, 1929 1953

4838

Voor de Vlietlaan 42c aan de NV Nederlandsche Hoedenfabriek
Nehoefa voor een hoedenfabriek (1947), en voor
wijzigingsvergunningen (1951 en 1954) en voor een
revisievergunning (1956),, 1947 1958

4839

voor de Vlietlaan 44a aan de NV Bataafsche Import Maatschappij
voor een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng
(1930) en voor een wijzigingsvergunning (1938), 1930 1938

4840

Voor de Vlietlaan 44a aan E.C. Verhorst voor het oprichten van een
inrichng voor autoherstelinrichng,, 1953

4841

Voor de Vlietlaan 46a aan architectenbureau J. Wilke en Th.J. Belle
voor een slagerswerkplaats,, 1931

4842

Voor de Vlietlaan 46d aan S. ten Hoor voor een banketbakkerij,,
1936

4843

Voor de Vlietlaan 64 en 66 (voorheen Vlietlaan 36) aan de
Maatschappij tot detailverkoop van petroleum "De Automaat"
voor een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng
(1922), aan de NV Acetylena voor een ondergrondse
benzinebewaarplaats met aapinrichng (1923), aan de NV
Bataafsche import maatschappij voor wijzigingen (1933, 1933,
1938), aan Shell Nederland NV voor wijzigingen (1954, 1957, 1957)
en aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij voor een wijzigingen
(1966, 1969),, 1922 1966

4844

Voor de Vlietlaan 64 en 66 (voorheen de Vlietlaan 36) aan de ﬁrma
Oosterbaan en co voor het oprichten van een autoherstelinrichng
(1922), aan F.J. Hogguer voor een wijziging (1930) en aan
Automobielbedrijf Hogguer Bussum NV voor een wijziging (1968),,
1922 1968

4845

Voor de Vondellaan 45 aan P. Koerse voor een
mineraalwaterfabriek (1924) en aan C. van Eijk voor een
uitbreiding (1960),, 1924 1964
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4846

Voor de Voormeulenweg 64 aan Connental Petroleum Company
voor een ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng
(1928), aan de Kerosine Oliemij voor een benzine-installae
(benzinepomp voor bromﬁetsen (1964),, 1927 1964

4847

Voor de Voormeulenweg 66 aan A.L. Pierloos voor een brood- en
banketbakkerij,, 1955 1956

4848

Voor de Zwarteweg 3 (voorheen Parallelweg 1) aan Burgemeester
en wethouders van Bussum voor het uitbreiden en of wijzigen van
een gasfabriek (1897, 1900, 1901, 1901, 1907, 1908, 1909, 1912,
1914, 1922, 1922, 1924, 1925), , 1907

4849

Vaststelling van de Zoneverordening Hinderwet, waarbij een deel van de gemeente wordt
aangewezen voor het oprichten, in werking brengen, houden, uitbreiden of wijzigen van
hinderwetplichge inrichngen,, 1965

4850

Aanwijzing van opsporingsambtenaren ingevolge de Hinderwet, de Woningwet en de Wet
op de Ruimtelijke Ordening,, 1972 1986

4851

Vaststelling van de gewijzigde en aangevulde normaalvoorwaarden ten behoeve van
hinderwetvergunningen voor het opslaan en aﬂeveren van motorbrandstoﬀen,, 1973

4852

Correspondene omtrent de achterstand in de aandeling van hinderwetaanvragen,,
1978 1979

4853

Opstelling en uitvoering van het Hinderwet Uitvoerings Programma (HUP),, 1982 1983

8099-8340

Verlening Hinderwetvergunning, 1936 - 1995

107

8099

voor de Laarderweg 36-40, aan Garage P.B. van Zanten ten
behoeve van een herstelinrichng voor mototvoertuigen annex
inrihng voor het aﬂeveren en ondergronds opslaan van vloeibare
moterobrandstoﬀen op het perceel , 1987

8234

voor de Aagje Dekenlaan 1187, aan Projectontwikkelings- en
expoloitaemaatschappij Johan Matser NV voor het oprichten,
inwerking hebben en houden van een liinstallae, CV-installae
en een hydrofoorinstallae in het ﬂatgebouw, 1967 - 1970

8235

voor de Abraham Kuyperlaan 3, aan Theater 't Spant voor de
oprichng, het in werking hebben en houden van een technische
installae ten behoeve van een theater en een restaurant, 1980 1983

8236

voor de Albrechtlaan 13a, aan Auto/ garagebedrijf Pellens  Esso
Nederland voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichng voor
het opslaan en aﬂeveren van motorbrandstoﬀen, 1949 - 1972

8237

voor de Ambachtstraat 7, aan J. van Moerkerken het oprichten van
een autoherstelplaats, 1953 - 1954

8238

voor de Ambachtstraat 11-13, aan C.J. Aartsen Tuyn voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een inrichng voor
de vervaardiging van verlichngsornamenten, 1969 - 1970
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8239

voor Ambachtstraat 21 + 23, aan P. van Elswijk van ﬁrma Hako ten
behoeve van een inrichng bestemd voor metaalbewerking, 1984

8240

voor Ambachtstraat 27, aan Firma Lomberg voor wijziging van de
inrichng voor reparae van tandheelkundige en tandtechnische
benodigdheden, alsmede de handel in deze arkelen, 1969 - 1970

8241

voor de Amersfoortsestraatweg 43 aan gebroeders van Kooij B.V
voor een herstelinrichng voor motorvoertuigen, 1979 - 1984

8242

voor de Amersfoortsestraatweg 85A aan staatsbedrijf PTT,
telefoondistrict Utrecht voor de oprichng en het in werking
hebben en houden van het Bussums Telegraaf Transit centrum ,
1975 - 1976

8243

voor de Amersfoortsestraatweg 85A voor de oprichng en het in
werking hebben en houden van een gasdrukregelstaon op het
perceel, 1977 - 1979

8244

voor de Amersfoortsestraatweg 85A met betrekking tot de
Palmkazerne welke vergunning de gehele inrichng omvat,
alsmede de vergunningverlening ten behoeve van de uitbreiding
van de Palmkazerne , 1982 - 1986

8245

voor de Amersfoortsestraatweg 85a, aan Centrale Direce
PTT, voor het voorhanden hebben en toepassen van circa 135
rookmelders metk Cerberusin de beschermde telegraafcentrale,
1978 - 1986

8246

voor de Barbaragaarde 29-63, Anne Franklaan 213-309,
Elisabethgaarde 20-116, en 29-63, Dorotheagaarde 20-116
en 29-63, Claudiagaarde 20-116 en 29-63 aan Blokker
Bouwmaatschappij voor het oprichten, in werking hebben en
houden van liinstallaes, CV-installaes, hydrofoorinstallaes en
vuilwaterpompen, 1970 - 1973

8247

voor de Bijlstraat 17a, aan Konstrucewerkplaats "Honor" voor het
oprichten, in werking hebben van een construcewerkplaats voor
huiswerk op het perceel, 1985 - 1986

8248

voor de Bijlstraat 29a, aan Meubelmakerij v.d. Lee de oprichng in
werking hebben en houden van een meubelmakerij, 1977 - 1980

8249

voor de Bijlstraat 44 achter, aan D. van Drunen voor een het
oprichten, in werking hebben en houden van een poenbakkerij ,
1984 - 1985

8250

voor de Bijlstraat 53-55-57, aan Garage Fokker cooe het oprichten,
in werking hebben en houden van een autoherstelbedrijf, 1972 1976

8251

voor de Bloemhof 39c, aan Schietsportvereniging De
Vrijheid voor het oprichten of in werking hebben van een
schietsportaccomodae, 1988
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8252

voor de Boslaan 1A voor de oprichng en het in werking hebben
en houden van een gasdrukregelstaon op het perceel, 1978 1981

8253

voor de Brediusweg 12 voor het het oprichten en het in werking
hebben en houden van a een bankgebouw van de AMRO bank met
technische installaes op het perceel, 1978 - 1982

8254

voor de Brediusweg 80 voor de oprichng en het in werking
hebben en houden van een gasdrukregelstaon op het perceel,
1978 - 1983

8255

voor de Brinklaan 20a voor het het oprichten en het in werking
hebben en houden van een banketbakkerij technische installaes ,
1933 - 1962

8256

voor de Brinklaan 24D aan de industriële onderneming v/h Pieter
M. Duys, voor het het oprichten van een van een inrichng voor
het verwaardigen van brandblusapparaten, alsmede een nieuwe
in 1966 verleende vergunning welke de hele inrichng omvat voor
het in werking hebben en houden van een metaalwarenfabriek,
1954 - 1972

8257

voor de Brinklaan 26, aan Meijer Orthopedie BV voor het
oprichten, in werking hebben en houden van een orthopedisch
bedrijf met winkel en showroom, 1985 - 1992

8258

voor de Brinklaan 33 voor de oprichng en het in werking hebben
en houden van een gasdrukregelstaon op het perceel, 1978 1982

8259

voor de Brinklaan 35, aan gemeente Bussum voor het gebruik
en onderhoud van technische installaes en apparatuur in het
gemeentehuis

8260

voor de Brinklaan 62, aan Café-restaurant Las Brassas voor het
oprichten en in werking hebben van een restaurant, 1985

8261

voor de Brinklaan 68, aan Delifrance Bussum voor het oprichten of
in werking hebben van een croissanterie, 1988 - 1989

8262

voor de Brinklaan 72 aan L. Kanneworﬀ voor de oprichng
en in werking hebben en houden van een brood- koek- en
banketbakkerij, 1925 - 1955

8263

voor de Brinklaan 86, aan T. Ruhé voor het oprichten of in werking
hebben van een fonduerestaurant, 1985

8264

voor de Brinklaan 112 (voor), aan Wokrestaurant Tong Fong voor
het oprichten, in werking hebben en houden van een chineesindisch restaurant, 1982

8265

voor de Brinklaan 113, aan Snackbar ten Broek voor het oprichten
of in werking hebben van een inrichng bestemd voor het bakken
van voedings- en genotmiddelen in oliën en veen, 1984 - 1985

8266

voor de Brinklaan 136-138 aan Gemeente Bussum ten behoeve
van een de hele inrichng omvaende vergunning voor een
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poliebureau en gebouw van de districtsgezondheidsdienst, 1984 1985
8267

voor de Brinklaan 160, aan Autoverhuur Succes voor de oprichng
of in werking hebben van een inrichng voor onderhoue, stalling,
en herstelwerkzaamheden voor auto's, 1970 - 1976

8268

voor de Brinklaan 166 Revisievergunning aan Esso Nederland BV
voor de installae van een benzinepomp en een wasinstallae
voor auto's , 1980 - 1991

8269

voor de Brinklaan/Ceintuurbaan, aan gemeente Bussum voor het
oprichten van een inrichng voor het oppompen van bronwater op
het perceel, 1955 - 1978

8270

voor de Driestweg 38, aan J.F.Blessing voor het oprichten, in
werking brengen en houden van een inrichng bestemd voor het
be- en verwerken van metaal, 1976 - 1979

8271

voor de Eslaan 1, aan RABO-bank voor het oprichten, in werking
hebben en houden van technische installaes vooral voor
luchtbehandeling en post- en papierverwerking, 1974 - 1976

8272

voor de Eslaan 14, aan autobedrijf Poll voor het oprichten, in
werking brengen en houden van een garagebedijf, 1958 - 1959

8273

voor de Franse Kampweg 3, aan Schng Gooisch Natuurreservaat
voor het oprichten, in werking hebben en houden van een
inrichng bestemd tot het opslaan en bezigen van propaangas op
het perveel, 1967 - 1968

8274

voor de Franse Kampweg 10 aan gemeene Bussum voor de
oprichng en het in werking hebben en houden van een
gasdrukmeet- en regelstaon op het perceel, 1978 - 1981

8275

voor de Franse Kampweg 16 aan Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V. voor de uitbreiding van een
verkooppunt voor motorbrandstoﬀen, zelankstaon "Bantam",
1985 - 1987

8276

voor de Havenstraat 1, aan R. Bollebakker voor het oprichten of in
werking hebben van een automaek-snackuitgie op het perceel,
1986

8277

voor de Havenstraat 32, aan BV Gooi-stad voor het oprichten en in
werking hebben van een inrichng voor machinale houtbewerking
op het perceel, 1981 - 1984

8278

voor de Havenstraat 36a, aan H. Timmer voor het oprichten, in
werking hebben en houden van een inrichng voor machinale
houtbewerking op het perceel, 1962

8279

voor de Havenstraat 45, aan J.R. Heerschop voor het oprichten,
in werking hebben en houden van een inrichng voor machinale
houtbewerking in het pand, 1963
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8280

voor de Havenstraat 110, aan Palthe NV voor het oprichten, in
werking hebben en houden van een inrichng voor chemische
reiniging op het perceel, 1988 - 1989

8281

voor de Heidelaan 35, aan Coöp-Centrum voor het oprichten, in
werking brengen en houden van een inrichng voor het verpakken
van vleeswaren op het perceel, 1971 - 1972

8282

Voor de Honoré Lambostraat 2-6 aan G.A.M. Dashorst voor de
oprichng van een machinale houtbewerkingsinrichng,, 1980 1982

8283

voor de Hoolaan 28, aan gemeente Bussum voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een gasdrukregel- en
meetstaon, 1980 - 1981

8284

voor de Hoolaan 32, aan gemeente Bussum ten behoeve van een
gemeentegarage, 1962

8285

voor de Huizerweg t.o. Beatrixplantsoen, aan gemeente Bussum
voor het oprichten, in werking brengen en houden van een
gasdrukregelstaon op het perceel, 1978 - 1981

8286

voor de Huizerweg 29-29b en Verbindingslaan 2, aan Heeman
BV voor het oprichten, in werking brengen en houden van een
inrichng voor het opslaan en verkopen van verf-, behang- en
glasproducten op het perceel, 1980 - 1983

8287

voor de Huizerweg 36, aan H. Kingma voor het oprichten of in
werking hebben van een cafetaria op het perceel, 1985 - 1986

8288

voor de Huizerweg 45- 45a, aan F.J. Jacobs voor het oprichten of in
werking hebben van een apotheek op het perceel, 1986 - 1987

8289

voor de Huizerweg 49a, aan J.A. Verkleij voor het uitbreiden en
wijzigen van een slagerij op het perceel, 1972 - 1973

8290

voor de Huizerweg 134, aan N.P.M. Eeken voor de oprichng, in
werking hebben en houden van een slagerij annex rokerij op het
perceel, 1984 - 1985

8291

voor de Huizerweg 136, aan C.M. Bulnk voor het oprichten, in
werking brengen en houden van een brood- en banketbakkerij
alsmede een hinderwetvergunning aan Kwakman BV voor de
uitbreiding en wijziging van de brood- en banketzaak, 1962 - 1988

8292

voor de Huizerweg 210, aan Shell Nederland Verkoopmaatschappiij
BV voor een inrichng betamd voor het opslaan en aﬂeveren van
motorbrandstoﬀen, alsmede een vergunning voor de uitbreiding
met een zelankstaon, 1973 - 1987

8293

voor de T.B. Huurmanlaan 37-39 achter, aan gemeente Bussum
voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van
een regulateurstaon met twee gasdrukregelaars op het perceel ,
1972

8294

voor de Iepenlaan 10, aan A. C. de Boer voor het oprichten of in
werking hebben van een siersmederij op het perceel, 1985 - 1986
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8295

voor de Kapelstraat 49-51, aan J.A. Ketelaar voor het oprichten en
in werking brengen en houden van een restaurant op het perceel,
1985

8296

voor de Koekoekslaan, aan Blokker NV Bouw- en
Aannemingsbedrijf voor het oprichten, in werking brengen en
houden van een liinstallae, een CV-installae, een hydrofooren een afzuiginstallae ten behoeve van een parkeergarage n het
winkelcentrum op het perceel omsloten door de Koekoeklaan, de
Top Naeﬄaan en de Catharina van Renneslaan, 1969 - 1970

8297

voor de Kruislaan 22, aan Pooters Houtverwerkende Industrie ten
behoeve van de oprichng, in werking brengen en houden van een
mmer- en meubelfabriek op het perceel, alsmede een vergunning
voor de uitbreiding van de inrichng met een spuitwand, 1982 1986

8298

voor de Laarderweg 24, aan S.M. Andriessen voor het oprichten of
in werking hebben van een coﬀeeshop (koﬃe- en broodjeszaak) op
het perceel, 1985

8300

voor de Laarderweg 51-55, aan Hu Ke Yen ten behoeve van een
chinees aaalcentrum annex snackbar op het perceel, 1985

8301

voor de Landstraat 33a, aan R. Hendrikse voor het oprichten,
in werking brengen en houden van apparaten en machines ten
behoveve van ee slagerij op het perceel, 1977 - 1988

8302

Voor de Landstraat 106-108 aan Wienburg B.V. voor de oprichng
en het in werking hebben en houden van een rubberfabriek,
alsmede een vergunning ten behoeve van een voor de produce
van rubber- en kunststofmengsels op het perceel, alsmede voor de
uitbreiding met een extruderlijn, 1965 - 1993

8303

voor de Nassaulaan 41, aan P.R. Kok ten behoeve van het oprichten
of in werking hebben van een coﬀeeshop, pet restaurant op het
perceel, 1986

8304

voor de Nassaustraat 1A, aan DUO Horeca Exploitaemaatschappij
BV voor het oprichten, in werking brengen en houden van
technische installaes te behoeve van een lunchroom/automaek
op het perceel, 1982

8305

voor de Nieuwe Brink 10, aan C&A Nederland voor het oprichten,
of in werking hebben van een konfekewinkel (technische
installae) op het perceel, 1986

8306

voor de Nieuwe Spiegelstraat 6, aan Cuisine Quisine Traiteur
BV voor het oprichten of in werking hebben van een inrichng
bestemd voor het bereiden van warme maaljden op het perceel,
1985

8307

voor De Nieuwe Vaart 2, aan V.O.F. Hilhorst Afvalstoﬀen voor het
oprichten of in werking hebben van een inrichng voor opslag en
verwerking van lompen, papier en metalen op het perceel, 1989 1990
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8308

voor de Nieuwstraat 76A, aan gemeente Bussum voor
het oprichten, in werking brengen en houden van een
gasdrukregelstaon, bovengronds kaststaon op het perceel, 1980
- 1981

8309

voor de Nijverheidswerf 1-13, aan NV Technische Industrie
en Handel Maatschappij "A.S.I." voor het oprichtenm in
werking brengen en houden van een reparae-inrichng van
automobielonderdelen en meenstrumenten op het perceel, 1962
- 1964

8310

voor de Nijverheidswerf 1-13, aan H. van Veen voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een inrichng, bestemd tot het
verwerken van plasc materialen op het perceel, 1970 - 1972

8311

voor de Nijverheidswerf 6-8, aan H.W. van der Meer voo het
oprichten in werking brengen en houden van een metaalfabriek op
het perceel, 1960 - 1961

8312

voor de Nijverheidswerf 26-28, aan J.L. de Thouars voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een uitdeuk- en
spuinrichng voor auto's op het perceel, 1960 - 1961

8313

voor de Nijverheidswerf 36, aan Timmerfabriek M.T. Brama
voor het oprichten of in werking hebben van een inrichng voor
machinale houtbewerking op het perceel, 1987

8314

voor het Oosterpad 22A-24, aan A.J.M. Out voor het oprichten,
in werking brengen en houden van een inrichng voor machinale
houtbewerking op het pervceel, 1972

8315

voor de Prinsenstraat 4, aan J. Westerveld voor het oprichten van
een inrichng voor het monteren van compressorinstallaes op
het percveel, 1952 - 1953

8316

voor de Prinsenstraat 4, aan Krimetal BV voor het oprichten, in
werking brengen en houden van een inrichng bestemd voor het
be- en verwerken van metaal op het perceel, 1979 - 1980

8317

voor de Singel 87, aan H.W. Holdorp voor het oprichten of in
werking hebben van een snackbar/ijssalon op het perceel, 1985 1986

8318

voor de Sint Janslaan 52, aan A. Greijdanus voor het in werking
hebben van een herstelinrichng voor motorvoertuigen annex
inrichng voor het opslaan en aﬂeveren van motorbrandstoﬀen op
het perceel, 1978 - 1981

8319

voor de Sint Vitusstraat 23-25, aan J.C.M. van Saase voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een inrichng
bestemd tot het bakken van voedings- en genotmiddelen in oliën
en veen in de percelen, 1963 - 1971

8320

voor het Staonsplein 6A, aan W.J.A. de Vaal voor het oprichten ,
in werking brengen en houden van een cafetaria op het perceel,
1974 - 1978
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8321

voor de Staonsweg 12, aan W.P. Zillesen voor het oprichten,
in werking brengen en houden van technische installaes ten
behoeve van een Indisch restaurant op het perceel, 1974 - 1980

8322

voor de Staonsweg 14, aan I. Io voor het oprichten in in
werking hebben van een restaurant op het perceel, 1984

8323

voor de Struikheiweg 14, aan gemeente Bussum voor
het oprichten in werking brengen en houden van een
gasdrukregelinstallae op een deel van het perceel, 1985

8324

voor de Struikheiweg 14, aan direce Sporondsenbad ten
behoeve van een zweminrichng op het perceel, 1989

8325

Voor de Vaartweg 26-26a aan Natuursteenbedrijf Kreuning voor de
oprichng alsmede de uitbreiding van een steenhouwerij, 1953 1982

8326

voor het Veerplein 1, aan Famly Food BV voor het oprichten, in
werking brengen en houden van apparaten ten behoeve van een
snel-service-restaurant op het perceel, alsmede een vergunning
aan McDonald's Nederland BV voor de uitbreiding en wijziging van
het snelservice-restaurant , 1982 - 1987

8327

voor de Veerstraat 6, aan V.d. Hoef BV voor het oprichten of in
werking hebben van een groentewinkel op het perceel, 1985

8328

voor de Veerstraat 8, aan A.C.M. Meeuwissen voor het oprichten
of in werking hebben van een Slagerij op het perceel, 1985

8329

voor de Veerstraat 9, aan H. Honing voor het oprichten of in
werking hebben van een inrichng waar vis wordt opgeslagen,
bewerkt of verwerkt op het perceel, 1983 - 1984

8330

voor de Veerstraat 12, aan A.B.J. Vos voor het oprichten of in
werking hebben van een lunchroom op het perceel, 1985

8331

voor de Veerstraat 20, aan direce van Ahold BV voor het
oprichten en in werking hebben van een levensmiddelenbedrijf op
het perceel, 1984 - 1985

8332

voor de Verbindingslaan 4-16, aan Van Meurs Opel BV voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een herstelinrichng
voor motorvoertuigen op het perceel, 1983

8333

voor de Visserstraat 43, aan J.N. van Eijden voor het oprichten en
in werking hebben van een schoenmakerij op het perceel, 1984 1985

8334

voor de Vliegdenweg 2 en 4 (voorheen Beerensteinerlaan 43n) aan
Pevra B.V. voor het oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een machinale houtbewerkingsinrichng,, 1975 - 1983

8335

voor de Vliegdenweg 24, aan Auto Quick Service F.Diters voor het
oprichten of in werking hebben van een herstelinrichng voor
motorvoertuigen op het perceel, 1985 - 1986
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8336

voor de Vlietlaan 52, aan G. de Thouars voor het oprichten of in
werking hebben van een snackbar op het perceel, 1989 - 1990

8337

voor de Zanderijweg 8-10, aan gemeente Bussum voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een sporthal "De
Zanderij" op het perceel , 1984

8338

voor de Zanderijweg 12, aan gemeente Bussum verleend in
1980 voor de uitbreiding van een gasontvangststaon met een
gasdrukregel- en meetstaon ten behoeve van Sporthal Zanderij
op het perceel, alsmede een vergunning verleend in 1968 voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een gasdrukregel- en
meetstaon op perceel Lange Heul 378, 1967 - 1987

8339

voor de Landstraat 3, aan de Nederlandse Televisie Schng voor
het oprichten van een inrichng voor machinale houtbewerking,
1958

8340

voor de Simon Stevinweg 78, aan H. de Boer betreﬀende de
oprichng van een bakerij, 1936 - 1963

8344

Ontheﬃng in het kader van de Wet Bescherming Bodem en Grondwater aan van Meurs
Golartonfabriek voor het perceel Franse Kampweg 10, 1976 - 1980
1

8425

Bezwaar en beroep tegen verlening van een revisie hinderwetvergunning aan Esso
Nederland BV voor de installae van een benzinepomp en een wasinstallae voor auto's
aan de Brinklaan 166, 1981 - 1988
1

8434

Periodieke controle van de afgewerkte olietank op perceel De Peppels 38-40, 1988 - 1989
1

6.05.06.02 Hygiëne van de bodem en het (grond)water
4854-4857

Verlening van ontheﬃngen van verboden opgenomen in de (provinciale) Verordening
bescherming bodem en grondwater Noord-Holland, , 1971 1986
4854

Inventarisae van bedrijven, instellingen en dergelijke die een
ontheﬃng moeten aanvragen,, 1971 1974

4855

Ten behoeve van Negema aan de Gooiberg 38, het Directoraat
Gebouwen en Terreinen aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 80a, de
Schng Gooisch Natuurreservaat aan de Franse Kampweg 2a en
de Struikheiweg 12, Shell Nederland aan De Peppels 38-40, Esso
Nederland aan de Brinklaan 164,, 1972 1975

4856

Ten behoeve van de Schng R.K. Bejaardencentrum Antoniushove
aan De Dennen 92, Drankenhandel Indra 't Gooi BV aan de Franse
Kampweg 14a, St. Vituscollege aan de Beerensteinerlaan 69, N.F.
Ruizendaal aan de Melkstraat 12, Servicestaon Bantam aan de
Franse Kampweg 16,, 1976 1982

4857

Ten behoeve van het St. Vituscollege aan de Beerensteinerlaan
69 en Tenniscentrum Bussum BV aan de Plaggenweg 355 en de
daartegen ingediende bezwaren en beroepen van derden,, 1983
1986
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4858

Adhesiebetuiging aan het streven van het Contact Natuurbescherming Noord-Holland om
proeoringen naar olie en gas in het IJsselmeer te voorkomen,, 1972

4859

Verkrijging van ontheﬃngen van verboden opgenomen in de (provinciale) verordening
bescherming bodem en grondwater Noord-Holland, , 1973 1988

4860

Verstrekking van informae aan het bestuur van de Hollandsch-Ankeveensche Polder naar
aanleiding van hun verzoek te stoppen met het storten van rioolslib op de voormalige
vuilstortplaats aan de Loodijk,, 1977

4861-8465

Onderzoek naar en sanering van bodemverontreiniging,, 1980 1989
4861

Uitvoering van de ace Tankslag waarbij ondergrondse opslagtanks
zijn verwijderd of gevuld met zand,, 1980 1984

4862

Ingekomen reaces van de PSP inzake diverse
bodemverontreinigingslocaes,, 1983 1986

4863

Besluitvorming omtrent de kosten van onderzoek en sanering van
verontreinigde of verdachte locaes welke ten laste komen van de
gemeente,, 1987

4864

Oriënterend onderzoek op de stortplaats nabij het terrein de
Groene Long,, 1983

4865

Sanering van de locae van de voormalige gasfabriek aan de
Slochterenlaan, 1980 1982

4866

Sanering van de locae van de voormalige gasfabriek aan de
Slochterenlaan,, 1983 1987

4867

Sanering van de locae van de voormalige gasfabriek aan de
Slochterenlaan,, 1988 1989

4868

Historisch, indicaef en oriënterend bodemonderzoek Landstraat
3, NOS-locae (voormalige ambachtschool),, 1984

4869

Nader en saneringsonderzoek en saneringsplan Landstraat 3, NOSlocae (voormalige ambachtschool),, 1984 1986

4870

Nader en saneringsonderzoek en saneringsplan Landstraat 3, NOSlocae (voormalige ambachtschool),, 1986 1989

4871

Oriënterend, nader en saneringsonderzoek en sanering bodem en
grondwater locae De Olmen, Brinklaan hoek Veerstraat,, 1982
1984

4872

Oriënterend, nader en saneringsonderzoek en sanering van bodem
en grondwater op locae De Olmen, Brinklaan hoek Veerstraat,,
1985 1989

4873

Afvoer van verontreinigde grond van het terrein van de voormalige
kwekerij Herwig aan de Herman Gorterlaan,, 1983

4874

Historisch onderzoek naar het gebruik van het perceel hoek
Brinklaan 89 en Raadhuisstraat 2a,, 1984

4875

Historisch en oriënterend onderzoek op het perceel Cereslaan 79,,
1984 1986
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4876

Indicaef en aanvullend indicaef onderzoek terrein voormalige
rioolwaterzuiveringsinstallae Hoolaan 34 (bedrijventerrein
Hoolaan  Vaartweg),, 1984 1988

4877

indicaef en aanvullend onderzoek terrein gemeentereiniging
Hoolaan 32,, 1987 1988

4878

Historisch onderzoek locae nieuwbouw centrale bibliotheek
Brinklaan hoek Oud Bussummerweg,, 1984

4879

Verontreiniging van de ijsbaanvijver in het Laegieskamp,, 1984
1989

4880

Onderzoek naar de locae Landstraat 124/124a,, 1984 1989

4881

Saneringsrapport van het voormalig fabrieksterrein begrensd
door Jan ter Gouwweg, Nagtglassloot en Bussumervaart en
correspondene inzake de reiniging en lozing van grondwater,,
1984 1986

4882

Indicaef en saneringsonderzoek Veldweg 18-20,, 1985 1989

4883

Indicaef en aanvullend onderzoek van het Centrumplangebied
A (gebied begrensd door de De Genestetlaan, Landstraat, Oud
Bussummerweg en Wilhelminaplantsoen),, 1985 1989

4884

Historisch en indicaef onderzoek Huizerweg 28 (de Bakgronden),,
1986 1987

4885

Historisch en indicaef onderzoek van de woningbouwlocae
T.B. Huurmanlaan nabij Jan Boemastraat en Prinses
Margrietplantsoen,, 1986 1988

4886

Historisch en indicaef onderzoek van de woningbouwlocae
Mezenlaan, Nachtegaallaan, Lijsterbeslaan,, 1987

4887

Historisch en indicaef onderzoek op woningbouwlocae
Ceintuurbaan hoek H.A. Lorentzweg,, 1987

4888

Historisch en indicaef onderzoek van ded nieuwbouwlocae 27
woningen aan de Anne Franklaan, zijde Palmkazerne,, 1986 1987

4889

Historisch en indicaef onderzoek woningbouwlocae 2 woningen
Eendrachtpark nabij nrs. 78 en 80,, 1987

4890

Oriënterend onderzoek hoek Vlietlaan  Olmenlaan,, 1987

4891

Bemoeienis met de verontreiniging van de NS-stapelplaats Crailoo
en het waterwinterrein PWN aan de Bussummergrindweg,, 1985
1988

4892

Indicaef bodemonderzoek voormalig schoolgebouw Vossiuslaan
17 ten behoeve van de bouw van 14 woningen ter plaatse,, 1988

4893

Indicaef, nader en saneringsonderzoek aan de Havenstraat 110
(2b) op het terrein van chemische wasserij Palthe,, 1987 1989

4894

Indicaef bodem- en grondwateronderzoek ten behoeve van de
uitbreiding van het woonwagencentrum aan de Zanderijweg,, 1987
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4895

Historisch en indicaef onderzoek van de bouwlocae op de plaats
van de gesloopte panden Noorderweg 17 t/m 25 en Gildestraat
20, , 1988 1989

4896

Historisch en indicaef onderzoek aan de Prinsenstraat tussen nrs.
7 en 15a,, 1988 1989

4897

Historisch en indicaef onderzoek aan de Oud Bussummerweg 20,,
1988 1989

4898

Historisch en indicaef onderzoek aan de Esther de Boer van
Rijklaan v/h 22 en 22a,, 1988 1989

4899

Indicaef onderzoek op de woningbouwlocae Lammert
Majoorlaan 13-15-17,, 1989

4900

Indicaef bodemonderzoek aan de Veerstraat 11-11a,, 1989

4901

Onderzoek aan de Eslaan 14,, 1989

8438

Oriënterend bodemonderzoek van het voormalig storerrein aan
de Nieuwe Hilversumseweg bij provincie Noord Holland, 1979 1989

8439

Indicacef bodemonderzoek van het Bouwplan Gooiberg 2e fase,
1986 - 1988

8465

Cereslaan 79 - Oriënterend bodemonderzoek . Terrein E. van
Slegtenhorst, 1984

4902

Standpuntbepaling inzake de mogelijke aanwijzing van de gemeente Amsterdam als
zelfstandig waterkwaliteitsbeheerder,, 1984 1987

4903

Standpuntbepaling inzake de Provinciale Verordening waterkwaliteitsbeheer NoordHolland waartegen bezwaar is ingediend door de gemeente,, 1985 1986

6.05.06.03 Inzamelen, verwijderen en afvoeren van afvalstoﬀen
4904

Besluitvorming omtrent het vraagstuk van de vuilverwijdering en de locae waar het afval
terecht zou moeten komen,, 1926 1929

4905-4908

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op het heﬀen en invorderen van
reinigingsrechten,, 1936 1979
4905

1936 1954

4906

1958 1968

4907

1968 1975

4908

1975 1979

4909

Voorbereiding en vaststelling van de vuilafvoerovereenkomst aangegaan met de
gemeente Hilversum en het medegebruik van het overlaadstaon nabij Crailoo,, 1956
1971

4910

Instelling van een ophaaldienst voor grof vuil,, 1967 1968

4911

Besluitvorming omtrent de wijziging van de methode voor het ophalen van huisvuil
door het gebruik van plasc vuilniszakken en de daaruit voortvloeiende wijziging van de
Algemene Polieverordening,, 1968 1975
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4912

Standpuntbepaling inzake de plannen van het Gewest Gooiland met betrekking tot de
inrichng van een regionaal storerrein in Naarden,, 1973 1974

4913

Besluitvorming omtrent het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de
gemeente Muiden inzake het ophalen en afvoeren van vaste afvalstoﬀen door de
Reinigingsdienst van Bussum,, 1974 1979

4914-4915

Regionalisering van het ophalen, afvoeren en verwerken van vaste afvalstoﬀen in de Gooien Vechtstreek,, 1974 1983
4914

Voorbereiding en principe-besluit,, 1974 1978

4915

Besluitvorming omtrent de invoering van een garaneregeling oud
papier, ondertekening van de akte van cessie en schuldoverneming
van het VAM-contract en vertegenwoordiging in het ambtelijk en
bestuurlijk adviescollege,, 1978 1983

4916

Besluitvorming omtrent de plaatsing van glasbakken,, 1978 1980

4917

Vaststelling van de tarieven voor het ophalen van grote hoeveelheden vuil bij
parculieren (zogenaamde "commissievuil"),, 1981 1983

4918

Inzameling van chemische afvalstoﬀen, onderzoek naar het mogelijk gestort chemisch
afval op het voormalig storerrein in de Groene Long en de controle van bedrijven waar
chemische afvalstoﬀen voorkomen,, 1981 1984

4919

Aanwijzing van inleverterreinen voor autowrakken,, 1982 1988

4920

Besluitvorming omtrent de verbetering van de structuur en de opzet van de regionale
ophaalorganisae,, 1986 1987

4921

Bouw en inrichng van een overlaadstaon op bedrijventerrein De Vaart,, 1987 1988

8233

Vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de verordening op de heﬃng en invordering van
reinigingsrecht, 1978 - 1990
1

6.05.06.04 Riolering en afvalwater
4922-8385

Opzet van een rioleringsplan en de aanleg, uitbreiding, beheer en wijziging van een
rioolwaterzuiveringsinrichng aan de Hoolaan,, 1920 1971
4922

Vooronderzoek en bezoeken van de Dienst Gemeentewerken aan
andere rioolwaterzuiveringsinrichngen,, 1920 1926

4923

Rioleringsplan met bijlagen,, 1921

4924

Opzet en behandeling van het rioleringsplan en bezoek aan
rioolwaterzuiveringsinrichngen in het Ruhrgebied. Met foto's van
de installaes in Soest, 1927 1929

4925

Vervolgonderzoek door Gemeentewerken,, 1930 1931

4926

Vervolgonderzoek door Gemeentewerken,, 1932 1933

4927

Raadsbesluit tot schng en aanbesteding van de bouw van een
rioolgemaal en rioolwaterzuiveringsinrichng met bijkomende
werken op het voormalige belerrein aan het verlengde van de
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Hooweg (bestek 9 van 1935) en de oﬃciële ingebruikname,, 1934
1938
4928

Hinderwetvergunningen verleend door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland,, 1934 1940

4929

Hinderwetvergunningen verleend door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland,, 1940 1963

4930

Oprichng van het transformatorstaon, waaronder de grondruil
met de Provincie Noord-Holland,, 1935 1965

4931

Aanschaf en uitbreiding van machines en installaes,, 1935 1971

4932

Besluitvorming inzake het geschil met aannemer Ir. Kuper over de
door hem ingediende eindafrekening,, 1936 1939

4933

Plaatsing van een plaquee, de exploitaekosten en bezoeken van
buitenlandse delegaes,, 1937 1971

4934

Eerste uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinrichng (bestek 17
van 1938),, 1938

4935

Tweede uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinrichng (bestek 5
van 1940),, 1939 1941

4936

Derde uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinrichng (bestek 7
van 1951),, 1951 1953

4937

Diverse uitbreidingen van de rioolwaterzuiveringsinrichng
(waaronder bestek 1 van 1956, bestek 2 van 1959 en bestek 1 van
1961),, 1955 1965

4938

Tekeningen behorend bij de diverse uitbreidingen van de
rioolwaterzuiveringsinrichng (waaronder bestek 1 van 1956,
bestek 2 van 1959 en bestek 1 van 1961),, 1955 1965

4939

Vierde uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinrichng (bestek 2
van 1963 en bestek 5 van 1965),, 1965 1969

4940

Bestek en tekeningen voor de bouw van kantoren, waslokaal
en kanne voor de reiniging en een laboratorium voor de
rioolwaterzuiveringsinrichng (bestek 3 van 1963),, 1965

8385

Rapporten inzake het rioleringsplan, 1926 - 1932

4941

Onderzoek naar de verontreiniging van de Nagtglassloot door lozingen van afvalwater
door de Gooische Stoomwasscherij Vlek en de NV Eerste Gooische Kalksteenfabriek, en de
mogelijke aanpassing van het rioleringsstelsel,, 1927 1962

4942-4943

Aanleg van riolering,, 1930 1989
4942

Riolering in diverse wegen in de gemeente,, 1930 1973

4943

Riolering ten behoeve van de percelen Van Galenlaan 36-38, de
Melkstraat, Nassaupark 6, parkeerterrein Zanderijweg, het Spiegel,
het sportcomplex aan de Meerweg en de H.A. Lorentzweg 
Ceintuurbaan,, 1983 1989
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4944-8469

Vaststelling en wijzigingen van de Verordeningen op de heﬃng en invordering van
een wegrioolbelasng, een rioolafvoerrecht en een recht wegens aanleg enz. van
perceelsrioleringen,, 1934 1980
4944

Voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden tot invoering
van heﬃngen in verband met de riolering en de vaststelling van de
Verordeningen,, 1934 1938

4945

Hernieuwde vaststelling en wijziging van Verordeningen op
de heﬃng en invordering van een rioolafvoerrecht, intrekking
van de Verordening op de heﬃng en invordering van een
wegrioolbelasng en wijzigingen van de Verordening op de heﬃng
van een recht wegens aanleg enz. van perceelsrioleringen,, 1945
1960

4946

Wijzigingen en intrekking van de Verordening op de heﬃng van
een recht wegens aanleg enz. van perceelsrioleringen,, 1962 1968

4947

Hernieuwde vaststelling van de Verordening op het heﬀen en
invorderen van een rioolafvoerrecht,, 1963

4948

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Verordening op
het heﬀen en invorderen van een rioolaanlegbelasng in de
gemeente,, 1967 1968

4949

Hernieuwde vaststelling, wijzigingen en intrekking van
de Verordening op het heﬀen en invorderen van een
rioolafvoerrecht,, 1968 1975

4950

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op het heﬀen en
invorderen van een rioolaanlegbelasng in de gemeente en het
besluit de Verordening niet te herschrijven,, 1968 1978

4951

Hernieuwde vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de
heﬃng en invordering van een rioolafvoerrecht en besluitvorming
omtrent de wijze van heﬃng,, 1978 1980

8469

Vaststellen van Diverse verordeningen betreﬀende
rioolbelasngen , 1938

4952

Vaststelling van het beleid inzake riolering en rioolaansluingen, waaronder de
vaststelling van de tarieven, het beleid inzake verplichte aansluing en ontheﬃng en een
overzichtskaart van bestaande riolering met het jaar van aansluing (bijgewerkt tot april
1975),, 1932 1988

4953

Verkrijging van een vergunning van de NV Nederlandse Spoorwegen voor het leggen,
hebben en onderhouden van een rioolleiding onder de spoorbrug bij km 22.287,, 1938

4954

Besluitvorming omtrent de inrichng van een riolering voor gescheiden afvoer in de
districten Ooster-Eng en westelijk Spiegel,, 1956

4955

Bouw van een rioolgemaal op de hoek van de Zwarteweg en de Floralaan als
ondergemaal, ten behoeve van de vuilwaterriolering van het Spiegel, gelegen op
het terrein bij de Koningin Emmaschool (bestek 5 van 1963) met de verleende
Hinderwetvergunning door de Provincie,, 1963 1964

4956

Vaststelling en intrekking van de regeling tot het onder hypothecair verband verstrekken
van geldleningen ten behoeve van de aanleg of de wijziging van perceelsrioleringen,, 1968
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4957

Vergunning verleend aan de P.T.T. ten behoeve van de lozing van afvalwater van het
Beschermd Telegraaf Transit Centrum aan de Amersfoortsestraatweg op de riolering en de
daarvoor gevesgde erfdienstbaarheid tot het leggen, hebben, onderhouden, verwijderen
en vervangen van een rioolleiding in de Roodborstlaan, , 1971 1972

4958

Het aangaan van een overeenkomst met de gemeenten Hilversum en Naarden in verband
met het zuiveren van rioolwater,, 1973 1974

4959

Besluitvorming omtrent de overgang van het personeel van de
rioolwaterzuiveringsinrichng naar het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland per 1 januari
1977 en de gevolgen voor de rechtsposie,, 1976

4960

Besluitvorming omtrent de uitvoering van de rioleringskruising in de Bussummervaart in
samenwerking met het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en de gemeente Naarden,,
1976 1979

4961

Opdrachtverstrekking aan DHV voor de uitvoering van de capaciteitsberekening van het
Bussumse rioolstelsel,, 1976 1981

4962-8341

Besluitvorming omtrent de overdracht c.q. verhuur van de rioolwaterzuiveringsinstallae
Bussum aan het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland,, 1976 1985
4962

1976 1982

4963

1983

4964

1984 1985

4965

Standpuntbepaling en advisering naar aanleiding van het ontwerp-waterkwaliteitsplan tot
1982 van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland,, 1978

4966

Besluitvorming omtrent de aanleg van een vrijvervalleiding van de
rioolwaterzuiveringsinstallae naar de Karnemelksloot in samenwerking met het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en de gemeente Naarden,, 1978 1982

4967

Verlening van vergunningen aan het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland voor de aanleg
van rioolleidingen op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallae,, 1981 1985

4968

Vervanging van de riolering in het Centrumplan, te weten in de Veerstraat, de
Raadhuisstraat en de Thierensstraat (bestek 1 en 2 van 1983),, 1982 1983

8341

Verkrijging en uitvoering van de Nadere Regeling tussen de gemeente Bussum en het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland te Hilversum inzake het beheer en onderhoud van
het electro-mechanische gedeelte van de gemeentelijke rioolgemalen, 1977 - 1993
1

8445

Voorbereiding, vaststelling, evaluae en toepassing van de Lozingsverordening riolering,
1976 - 1985
1

8448

Vaststelling en wijziging van de Verordening rioolafvoerrechten, alsmede de intrekking van
de verordening in 1990, 1982 - 1990
1
Vaststelling van de Verordening vuilafvoerrechten, in de plaats van de Verordening op de
heﬃng en invordering van een rioolafvoerrecht,, 1975 1979

6.05.06.05 Geluidhinder
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4969

Besluitvorming omtrent de invoering en het uitvoeren van de Wet Geluidhinder,, 1980
1986

6.05.07 Dierziekten en -plagen
4970

Besluitvorming omtrent het invoeren van een tarief voor het bestrijden van muizen bij
parculieren en bedrijven,, 1984

8389

Vaststelling en intrekking van de Verordening betreﬀende de bestrijding van raen en
muizen, 1960 - 1993
1

6.06 Openbare veiligheid
6.06.01 Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld
4971

Treﬀen van maatregelen in het kader van de luchtbescherming, verspreiding van folders
ter instruce van de bevolking en rapporten inzake luchtaanvallen op de gemeente,, 1930
1945

4972

Aanstelling en ontslag van personeel van de luchtbeschermingsdienst, vaststelling van
een arbeidsovereenkomstenbesluit, controle van de vaste kern en onderzoek naar de
mogelijkheden voor het gebruik van personeel van de opbouwdienst,, 1931 1945

4973

Samenstelling van een luchtbeschermingsplan,, 1936 1939

4974

Besluitvorming omtrent toetreding tot de Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming
en bemoeiingen met de Bussumse afdeling van deze Vereniging (inzake de huisvesng en
subsidiering),, 1936 1940

4975

Besluitvorming omtrent het houden van luchtbeschermingsoefeningen,, 1936 1942

4976-4977

Besluitvorming omtrent het aanleggen van schuilplaatsen,, 1937 1944
4976

1937 1939

4977

1940 1944

4978

Besluitvorming omtrent de bezoldiging van personeel van de luchtbeschermingsdienst,,
1937 1946

4979

Aanschaf van benodigdheden en hulpmiddelen ten behoeve van de
luchtbeschermingsdienst,, 1937 1946

4980

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten ten behoeve van de totstandkoming van bijzondere radiodiensten en de
bereidverklaring mee te werken aan de liquidae,, 1937-1939

4981

Vaststelling en wijzigingen van de algemene gedragsregels ten aanzien van de
luchtbescherming,, 1938 1941

4982

Aanwijzing van het hoofd van het Bureau Bedrijfsbescherming en correspondene
inzake de bescherming tegen luchtaanvallen op het ziekenpaviljoen, de NV Bussumsche
Waterleiding Maatschappij, het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, het gemeentehuis en
dienstgebouwen, de bioscopen en schouwburgen en de scholen,, 1938 1945

4983

Besluitvorming omtrent de plaatsing, het gebruik en de demontage van sirenes ten
behoeve van de alarmering bij luchtaanvallen,, 1938 1947
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4984

Verzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om de gemeente in te delen in een
hogere gevarenklasse met betrekking tot het gevaar voor luchtaanvallen, , 1939 1940

4985

Gebruik van radiodistribue-inrichngen ten behoeve van de luchtbescherming,
waaronder een radiotoespraakgericht aan de bevolking van Bussum,, 1939 1940

4986

Treﬀen van maatregelen en controles inzake het verduisteren van gebouwen en wegen,,
1939 1945

4987

Treﬀen van maatregelen met betrekking tot de bescherming tegen strijdgassen,
waaronder een rapport van de Brandweer inzake de organisae van de
Gasbeschermingsdienst,, 1939 1945

4988

Afsluiten van verzekeringen ten behoeve van personeel van de luchtbeschermingsdienst,,
1939 1945

4989

Vaststelling van de kosten van de luchtbeschermingsdienst over de jaren 1942 t/m 1944,
declaraes van kosten van uitrusng en inrichng en het beschikbaar stellen van een
aanvullend krediet voor het nemen van luchtbeschermingsmaatregelen,, 1939 1946

4990

Besluitvorming omtrent de inrichng van gebouwen en aanschaf van materialen ten
behoeve van de luchtbeschermingsdienst,, 1939 1949

4991

Vaststelling van de dienstvoorschrien ten behoeve van de luchtbeschermingsdienst,,
1940

4992

Uitvoering van de "Aanwijzingen" opgelegd door de Hohere SS- und Polizeiführer waarin
is vastgelegd welke personen moeten vertrekken bij de luchtbeschermingsdienst,, 1940

4993

Besluitvorming omtrent het instellen van een stut- en sloopploeg voor de
luchtbeschermingsdienst,, 1940 1941

4994

Stukken betreﬀende de vordering van motorrijtuigen ten behoeve van de
luchtbeschermingdienst door de gemeente en de Duitse Wehrmacht,, 1940 1944

4995

Declaraes bij het Rijk van gemaakte kosten van beloning van personeel van de vaste kern
van de luchtbeschermingsdienst,, 1940 1946

4996

Toekenning van toelagen en vergoedingen aan het personeel van de
luchtbeschermingsdienst,, 1941 1944

4997

Uitvaardiging van de maatregel tot ontruiming van zolders, de zanddistribue door de
gemeente tegen brand in gebouwen en het organiseren van voorlichngsbijeenkomsten,,
1941 1944

4998

Stukken betreﬀende de Technische Noodhulp,, 1941 1944

4999

Beheandeling van diverse gevallen waarbij de verduisteringsvoorschrien zijn overtreden,,
1942 1944

5000

Vaststelling, wijziging en uitvoering van de Verordening houdende voorschrien voor de
bewakingsdienst-luchtbescherming, in maart 1944 opgeheven,, 1943 1945

5001

Besluitvorming omtrent het aangaan, wijzigen en opheﬀen van een gemeenschappelijke
regeling inzake de bescherming van de bevolking (Kring Noord-Holland 8),, 1950 1965

5002

Inrichng van de commandopost bescherming bevolking in verband met nucleaire
oorlogsvoering,, 1958 1960
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5003

Treﬀen van maatregelen naar aanleiding van het verdrinken van een aantal kinderen in de
vijver in de Westereng nabij de Ceintuurbaan,, 1961 1965

5004

Berging van burgerslachtoﬀers in oorlogsjd, waaronder de aanwijzing van een
noodbegraafplaats,, 1963

5005

Noe aan de burgemeester houdende een overzicht van de voorbereidende
maatregelen welke in het kader van de civiele verdediging eventueel getroﬀen zouden
kunnen worden,, 1964

5006

Vastgestelde richtlijn bestrijding vredesrampen met jaarlijkse wijzigingen,, 1966 1978

5007

Opstellen van een civiel verdedigingsplan voor de gemeente,, 1972 1973

5008

Besluitvorming omtrent de inrichng van een beleidscentrum vredesrampen in de
bestuursvleugel van het raadhuis,, 1973 1983

5009

Plaatsing van sirenes,, 1974 1982

5010-5011

Vaststelling, wijzigingen en toepassing van het gemeentelijk rampenplan, ingetrokken d.d.
14 juni 1990,, 1977 1987
5010

1977 1982

5011

1983 1987

5012

Standpuntbepaling inzake de oprichng van en deelname in het Coördinaeorgaan
Hulpverlening Gooi- en Vechtstreek,, 1979 1983

5013

Nota inzake het gemeentelijk optreden bij ongevallen en branden,, 1982

5014

Vaststelling en wijziging van het handboek beleidscentrum vredesrampen,, 1983 1984

5015

Aanstelling en opleiding van personeel ten behoeve van het bestuurscentrum
vredesrampen,, 1983 1986

5016

Deelname in de gemeenschappelijke beleidscentra vredesrampen,, 1986 1989

5017

Deelname in de organisae van de rampenbestrijding voor buitengewone
omstandigheden in de regio, waaronder de inzet van de Brandweer en deelname in het
convenant opperbevel rampenbestrijding Gooi en Vechtstreek,, 1987 1989

6.06.02 Bescherming tegen gevaarlijke stoﬀen
5018

Besluitvorming omtrent de routering gevaarlijke stoﬀen, waaronder de vaststelling van de
Verordening vervoer gevaarlijke stoﬀen over de weg,, 1981 1985

8349

Vaststelling van de Verordening vervoer gevaarlijke stoﬀen over de weg in Bussum,, 1983 1985
1

6.06.03 Bescherming en hulpverlening bij brand
5019

Besluitvorming betreﬀende de onderlinge hulpverlening bij brand, waaronder de
gemeenschappelijke regeling tussen de Gooise gemeenten,, 1923 1956

5020

Vaststelling van voorschrien in het kader van de Algemene Polieverordening, de
uitvoering jdens de Tweede Wereldoorlog en de vaststelling en intrekking van de
Veiligheidsvoorschrien voor voorstellingen of andere bijeenkomsten,, 1927-1950

5021

Treﬀen van maatregelen ter voorkoming van bos- en heidebranden,, 1932-1933
Pagina 251

5022

Besluitvorming omtrent het melden van branden en het waarschuwen van de pers bij
brand,, 1932

5023

Vaststelling van de voorwaarden welke in acht moeten worden genomen bij
ﬁlmvertoningen in het kader van de brandveiligheid,, 1935-1936

5024

Vaststelling van de controlemaatregelen op het uitwerpen van brandplaatjes c.a. uit
vliegtuigen,, 1940 1942

5025

Onderzoek naar de brandveiligheid bij de Firma Bensdorp NV,, 1941 1942

5026

Goedkeuring van stoelenplannen van diverse zalen en het verlenen van ontheﬃngen,,
1949 1963

5027

Aanleg van een blusvijver bij het viaduct om te kunnen voorzien in bluswater ingeval van
oorlogssituaes,, 1952

5028

Besluitvorming omtrent het regelen van de hulpverlening in geval van brand of ongevallen
op of aan de Rijksweg nr. 1 met de daarbij betrokken gemeenten,, 1956 1957

5029

Ingekomen verzoek van de Tweede Kamer de brand in de papier- en kartonfabriek Van
Meurs te onderzoeken in verband met de mogelijkheid van brandschng door een oudNSB-er,, 1965

5030

Vaststelling en wijziging van de Verordening op de verblijfsgebouwen,, 1972 1977

5031

Aanwijzing van opsporingsambtenaren ingevolge de Brandbeveiligingsverordening,, 1973
1978

5032

Besluitvorming omtrent de advisering inzake brandprevene en brandveiligheid aan het
gemeentebestuur en de samenwerking daaromtrent tussen de brandweer en bouw- en
woningtoezicht,, 1979 1980

8350

Vaststelling en wijziging van de Brandbeveiligingsverordening, 1972 - 1986

8417

Vaststelling en wijziging van de Verordening op de verblijfsgebouwen, alsmede de
intrekking van de verordening in 2008, 1981 - 2008
1

1

Nota inzake het gemeentelijk optreden bij ongevallen en branden,, 1982
6.07 Waterstaat
5033

Sluiten van een overeenkomst met de Provincie Utrecht inzake het leveren van een
bijdrage in de kosten voor de bemaling van de Vecht door de gemeente,, 1929 1939

5034

Verkrijging van vergunningen van de Provincie voor het tot stand brengen van een
grondwaterwinningsinstallae ten behoeve van de beregening van het sportpark
Meerweg en de behandeling van de daartegen ingediende bezwaren,, 1976 1985

5054

Correspondene met de gemeente Naarden en het zuiveringschap Amstel en Gooiland
inzake het uitbaggeren van de Nagtglassloot, het aangaan van overeenkomsten met
parculieren tot het verdelen van de kosten voor het gedeelte in de gemeente Bussum
en het verkrijgen van een noe over de kwaliteit van de bagger van het zuiveringschap,,
1977-1980

6.08 Verkeer en vervoer
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6.08.01 Verkeer en vervoer te land
6.08.01.01 Zorg voor wegen en overgangen
6.08.01.01.00 Algemeen (o.m. plannen, verkeerscommissie)
5035-5037

Vaststelling van de hoofdwegenstructuur als eerste fase van het verkeersstructuurplan,,
1976 1980
5035

Onderzoeken en discussienota,, 1976 1980

5036

Behandeling van inspraakreaces 1977 en diverse rapporten en
loskoppeling van de structuurschets van verkeersstructuurplan,,
1977 1978

5037

Organisae van de inspraakavond op 14 november 1978 en
vaststelling van de hoofdwegenstructuur,, 1978 1980

5039

Benoeming en ontheﬃng van leden van de verkeerscommissie en benoeming van een
secretaris,, 1934-1943

5040

Verkrijging van het rapport Bussum verkeersintensiteiten 1969 van adviesbureau voor
verkeersordening Goudappel & Coﬀeng alsmede aanwijzing van enkele voorrangswegen,,
1967 1971

5041

Vaststelling van het verkeersstructuurplan Bussum 1970,, 1970 1971

5042

Instemming met de richtlijn inzake overleg over en beoordeling van het gemeentelijk
verkeers- vervoersbeleid van het Gewest Gooi- en Vechtstreek, verkrijging van de
beleidsnota verkeer en vervoer van en het rapport openbaar vervoer om Gooi en
Vechtstreek,, 1976 1977

5043

Verkrijging van het rapport verkeersstructuurplan 2e fase van Adviesburo Stad en Land,
behandeling van de inspraakreaces en in de gemeenteraad,, 1979 1983

5044

Vaststelling van de 3e fase van het verkeersstructuurplan betreﬀende de
verblijfsgebieden,, 1981 1985

5045

Aanvraag om toekenning van een rijkssubsidie voor werken in het kader van het
Centrumplan, met bestek 1983-4 inzake het reconstrueren en rioleren van de Nieuwstraat
en 1983-5 voor het reconstrueren en rioleren van de De Genestetlaan  Brinklaan,, 1983

5047

Medewerking verleend aan de inventarisae van wegverkeersprojecten in het kader van
de Bijdrageregeling verkeers- en vervoervoorzieningen van Rijkswaterstaat,, 1987

5050

Verkrijging van de evaluae van de eerste fase van het verkeersstructuurplan,, 1988 1990

5051

Vaststelling door de gemeenteraad van de moe inzake de bevordering van klinkerwegen
op grond van pracsche overwegingen en in het belang van de naonale industrie,, 1932

5052

Vaststelling door de gemeenteraad van een resolue betreﬀende de gevolgen voor het
Gooise natuurschoon van de aanleg van de zogenoemde Randweg, de verbindingsweg
tussen Sijsjesberg en de Gooise Boer via het Bikbergerbos,, 1970

5053

Bespreking van bezwaren tegen de zogenoemde expresseweg Amsterdam - Weesp Bussum,, 1973 1974

5055

Ontwikkeling van beleid met betrekking tot de voortuintjes en het trooir aan de Sint
Janslaan tussen Singel en Veldheimerlaan,, 1987
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5056-5057

Verlening van vergunning aan de Verening voor aanleg en onderhoud van rijwielpaden in
Gooi- en Eemland,, 1934
5056

Voor een rijwielpad langs de zuidgrens van het bos van Bussum's
Bloei,, 1934

5057

Voor het aanleggen van een voor wielrijders berijdbaar paadje
langs de oostelijke helling van de noordelijke oprit naar het viaduct
aan het zuidelijk einde van de Brinklaan,, 1941

5058

Vaststelling van de tarieven voor het herstellen van de verharding van wegen door de
dienst van Openbare Werken voor parculieren,, 1919

5059

Intrekking van de bepalingen betreﬀende de storng in het wegenfonds en de kosten van
aanleg van gasleidingen en van brandkranen voor zover het de aanleg van nieuwe wegen
betre,, 1920

5060

Voorstel van de gemeentearchitect tot invoering van een vergunningstelsel voor het
opbreken van wegen ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen,, 1920

5061

Verkrijging van een vergunning van Stad en Lande van Gooiland voor een ﬁetspad langs
de Franse Kampweg en overname van Bussum's Bloei van het recht van onderhoud van
paden op het grondgebied van Stad en Lande,, 1920

5062

Vaststelling van beleid inzake de overname van zogenoemde voorgrondjes en de
afscheiding van voorgrondjes van de openbare weg,, 1922

5063

Vaststelling van de tarieven voor betrang- en herbestrangswerkzaamheden voor
nutsbedrijven,, 1923

5064

Verlening van subsidies aan de Verening voor aanleg en onderhoud van rijwielpaden in
Gooi- en Eemland voor de aanleg van rijwielpaden naar de Zuiderzee, in de gemeente
Hilversum, naar Laren en verlening van een vergunning voor het verbeteren van een
toegangsweg en het hebben van een paddestoel,, 1923 1925

5065

Vaststelling van de regel dat een eigenaar van een op een kruispunt van twee wegen
gelegen bouwterrein verplicht is de halve aanlegkosten te betalen van de aan zijn perceel
grenzende wegen,, 1926

5066

Correspondene met de commissaris van polie inzake het berijden van grasbermen door
ruiters en het doen publiceren door de commissaris van polie van een advertene met
herinnering aan het verbod hiervan,, 1930

5067

Opgave aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van terare wegen met druk
interlokaal verkeer, die met het rijks- en provinciale wegenplan een raoneel wegennet
vormen,, 1933

5068

Overzicht van in de jaren 1954-1958 verworven stukjes grond waarvan de overdracht van
de eigendom niet geregeld is alsmede overzicht van in de jaren 1960-1966 verworven
strookjes grond,, 1959

5069

Correspondene met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hilversum en
Naarden inzake het plaatsen van een regionale weg westelijk van Spiegel op het
provinciaal wegenplan,, 1959 1961

5070

Minuut van uitgaande brief aan de directeur van gemeentewerken betreﬀende het
opnemen van de vierkante meterprijs in zijn voorstellen tot overname van eigendom van
zogenoemde voorgrondjes,, 5 dec. 1968
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5071

Notulen van de vergaderingen van de subwerkgroep verkeer en verkrijging van het
rapport "parkeren en verkeerssirkulae sentrum" van Bureau Goudappel Coﬀeng,, 1972
1973

5072

Overname van beheer, eigendom en onderhoud van de Melkstraat van de vereniging Stad
en Lande van Gooiland,, 1973 1978

5073

Betaling van een vergoeding aan het gemeentelijk gasbedrijf wegens het uit het gasbedrijf
nemen van grond waarop de Zanderijweg aangelegd is,, 1974

5074

Verkrijging van de noe Fietspaden-plannen van de PSP afdeling Bussum,, 1983

5075

Verlening van medewerking aan onderzoeken naar de plaatsing van geluiddschermen
langs Rijksweg A1 door Rijkswaterstaat,, 1983-1984

5076

Instelling van een permanente werkgroep verkeer alsmede instelling van een
verkeersspreekuur,, 1988 1989

5664

Vaststelling en wijziging van de verkeersverordening,, 1937 1941

5687

Correspondene met de technische subcommissie uit de vaste commissie voor
uitbreidingsplannen in Noord-Holland inzake nut en noodzaak van een westelijke rondweg
om het Spiegel tussen de Bussummergrindweg en Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1930-1932

5688

Instemming met de aanwijzing door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van de
grenzen van de bebouwde kom ingevolge arkel 27 van de Wegenwet,, 1933-1934

5689

Instemming met de aanwijzing door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van de
grenzen van de bebouwde kom ingevolge arkel 8 van de Wegenverkeerswet,, 1950-1951

5690

Conclusies van de vergaderingen van de verkeerscommissie,, 1959 1978

5691

Convocaes en conclusies van vergaderingen en besluit tot het in het openbaar
vergaderen van de verkeerscommissie,, 1972 1978

8384

Voorstellen ten aanzien van wegenaanleg over de gronden der Maatschappij "OudKrayloo", 1925
1

8394

Rapporten inzake de aanleg en verbetering van wegen, 1924 - 1932

1

6.08.01.01.01 Aanleg van wegen
5038

Overleg met de ANWB over de aanleg van wandelpaden en verlening van een vergunning
voor het plaatsen van wegwijzers en het aanbrengen van bordjes ter aanduiding van
wandelwegen in het Gooi,, 1925

5077-5079

Aanleg van wegen nabij de Singel en Korte Singel,, 1920 1922
5077

Vaststelling van het plan tot aanleg en wijziging van wegen en de
planontwikkeling voor het maken van rioleringen, grondwerken,
wegenaanleg enz. in de Singel, Korte Singel, Verlengde Singel, St.
Janslaan, Koopweg en Oosterpad,, 1920 1921

5078

Ruil met H.P Schneider van percelen grond hoek Singel - Verlengde
Singel en overname om niet van A. van 't Klooster van een perceel
grond gelegen op de hoek met de St. Janslaan,, 1922
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5079

5080-5089

5090-5092

Aanbesteding, gunning en oplevering van bestek 1921-14 voor
het maken van rioleringen, het aanleggen van wegen nabij de
aansluing St. Janslaan - Singel, het verbeteren van het Oosterpad
en een deel van de Singel,, 1922

Aanleg van wegen en rioleringen in het Brediuskwarer,, 1920-1934
5080

Voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek 1922-8 voor
het maken van rioleringen, het onder proﬁel brengen en aanleggen
van wegen , tussen en in aansluing met de te bouwen brug in
de Oud-Bussummerweg en de 1e parallelweg ten zuiden van de
Brediusweg,, 1920 1922

5081

Planontwikkeling en kredietverlening aanleg wegen en riolering,,
1920

5082

Exploitae, verkaveling en verkoop van gronden gelegen tussen
Huizerweg en Brediusweg,, 1920-1921

5083

Voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek 1921-10
voor het maken van rioolaansluingen en aanleggen van wegen
c.a., langs en achter de Godelinde schng ten noorden van de
Huizerweg,, 1921

5084

Kredietverlening en gunning van de aanleg van een rijwielpad
vanaf de brug in de Oud-Bussummerweg naar de Jacob
Ruijsdaellaan alsmede kredietverlening voor de aanleg van de brug
in de Oud-Bussummerweg naar de Huizerweg,, 1922-1923

5085

Aanbesteding en gunning van bestek 1925-8 voor het leggen
van rioleringen, het verrichten van grondafgravingen en
grondophogingen, het wijzigen van bestaande wegverhardingen
en het nieuw aanleggen van asfaltmacadam-, steenslag- en
grindwegen, in wegen geprojecteerd tussen de Brediusweg en de
Huizerweg,, 1924 1925

5086

Kredietverlening voor de aanleg van een pleintje voor de brug in
de Oud-Bussummerweg,, 1924

5087

Correspondene met enkele dienstdirecteuren inzake het verlenen
van garanes voor de aangelegde kabels en leidingen,, 1925

5088

Ruiling van gronden met J.G.H. Verbeek,, 1925-1927

5089

Kredietverlening voor de aanleg van trooirs van Termac in plaats
van grind, kleine gedeelten weg op kruispunten, het aanbrengen
van een deklaag op de Verhulstlaan, de Sweelincklaan en een
gedeelte van de Jacob Obrechtlaan alsmede de aanleg van een
ontbrekend stuk riolering in de Jacob Obrechtlaan,, 1926-1928

Aanleg van wegen ten zuiden van de Huizerweg in de Godelindebuurt,, 1921 1926
5090

Voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek 1923-13
voor het maken van wegverhardingen en rioleringen in wegen
geprojecteerd ten zuiden van de Huizerweg ,, 1921 1924

5091

Aanleg van trooirs en beplanng aan de Voormeulenweg,
Baerijlaan, Singel, Sint Janslaan alsmede aankoop en ruiling van
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percelen grond van J. G. Griﬃoen nabij de Voormeulenweg en de
Keizer Oostraat,, 1923 1926
5092

5093-5094

5095-5096

5097-8464

5102-5107

Aankoop van percelen grond van het bestuur van de R.K. kerk
van Sint Vitus, J.Th. Vierkens en H.A. Vierkens en G. van den Berg
alsmede ruiling van percelen grond met E. Smit, het Rijk en met A.
Verhaar en C. Werkhoven met uitgie van gronden in erfpacht,,
1923 1926

Aanleg van een viaduct over de spoorweg nabij de watertoren (viaduct aan de Brinklaan),,
1925 1929
5093

Planontwikkeling en correspondene met de Hollandsche Yzeren
Spoorweg Maatschappij,, 1925 1927

5094

Kredietverlening, aangaan van een overeenkomst met de
Hollandsche Yzeren Spoorweg Maatschappij en toezicht op de
uitvoering,, 1927 1929

Aanleg van een verbindingsweg en brug tussen de Brediuweg en Rembrandtkwarer in de
gemeente Naarden,, 1928-1929
5095

Aangaan van een overeenkomst met de N.V. Gooisch Grondbezit
betreﬀende de vesging van een erfdienstbaarheid op terreinen
in het Rembrandtkwarer in Naarden en de Brediusweg
alsmede verlening van ontheﬃng aan de gemeente Naarden
voor het bouwen binnen de afstand zoals gespeciﬁceerd in de
erfdienstbaarheid,, 1928-1929

5096

Correspondene met de N.V. Gooisch Grondbezit inzake de
aankoop en verkoop van percelen grond,, 1928-1929

Planontwikkeling en aanleg van tunnels onder de spoorweg,, 1917
5097

Aangaan van een overeenkomst met de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij tot de aanleg van een voetgangerstunnel
bij km 22,262 in de spoorweg Amsterdam - Amersfoort en
verbreding van de overweg Generaal de la Reylaan,, 1917

5098

Planontwikkeling van een voetgangerstunnel nabij de Nassaulaan
en aangaan van een overeenkomst met de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij,, 1931 1937

5099

Planontwikkeling van een verkeerstunnel,, 1936 1940

5100

Tekeningen van de verkeerstunnel,, 1936

5101

Aanleg van een voetgangerstunnel nabij de Nassaulaan en
verkrijging van een voorschot van het werkfonds voor de aanleg,,
1937 1939

8464

Tekeningen en bestek van de voetgangerstunnel nabij de
Nassaulaan, 1937

Aanleg van voetpaden,, 1931
5102

Tussen Vosmaerlaan en Busken Huetlaan,, 1931

5103

Van het Mouwtje naar de Huizerweg,, 1969 1971
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5108-5117

5104

Vanaf het viaduct aan de Brinklaan in de richng van de Bloemhof,,
1972

5105

Voor de bejaardenwoningen aan de Zwarteweg,, 1977

5106

Van Hoolaan naar de ligplaats van woonschepen in de
Nagtglassloot,, 1978 1982

5107

In het Vijverpark en de Groene Long,, 1978

Aanleg van wegen en rioleringen in het zuidelijke deel der gemeente,, 1934-1936
5108

Doortrekken van de Lothariuslaan; aanleg van gedeelte Irisstraat,
Genaanstraat en Papaverstraat; Waltherlaan, Radboudlaan;
aanleg pad naar Kazernement; aanleg Irisstraat, Ceintuurbaan,
Merelstraat, 1934-1936

5109

Oostelijk en westelijk deel van de Eng en de omgeving min. A.S.
Talmalaan; nabij de Ceintuurbaan,, 1939-1942

5110

Verlegde Laarderweg; Abraham Kuyperlaan en ten zuiden van
de Ceintuurbaan volgens bestek 1950-3, het aanleggen van
asfaltbetonwegen, het aanleggen van klinkerwegen, het ontgraven
en aanvullen van een terrein met zand; en ten westen van de St.
Janslaan; Kamperfoeliestraat,, 1949 1952

5111

Volgens bestek 1951-5 voor het aanleggen van een hoofdriool
van de Laarderweg naar de Brinklaan en het aanleggen van een
riolering in een gedeelte van de Laarderweg, de Ruysstraat en
de Huurmanlaan alsmede in de geprojecteerde verbindingsweg
tussen de Laarderweg en de Huurmanlaan, het aanleggen van
klinkerwegen op fundering in het gedeelte Laarderweg en de
Ruysstraat en het aanleggen van asfaltbetonwegen in een gedeelte
van de Huurmanlaan en de geprojecteerde verbindingsweg tussen
Laarderweg en Huurmanlaan,, 1950 1952

5112

Doortrekken Papaverstraat naar Ceintuurbaan; doortrekken
K. Doormanlaan en de Ruijterlaan; ten zuiden van de Piet
Heinlaan; ten zuiden van de Jan Boemastraat; Ruysstraat
volgens bestek 1953-4 voor het aanleggen van een riolering
in wegen, geprojecteerd ten zuiden van de Ruysstraat en
ten westen van de Anthonie Fokkerstraat, het aanleggen
van asfaltbetonwegen op fundering en het aanleggen van
tegeltrooirs, alles met bijkomende werken; tussen de Randweg,
Margrietplantsoen, verlengde Laarderweg en Anthonie Fokkerlaan;
dr. Schaepmanlaan; Vogelwijk 1; Verlenging Lorentzweg,, 1950
1958

5113

Ten westen van de Laarderweg; Nijverheidswerf; Lorentzweg
volgens bestek 1957-4 het aanleggen van wegen met rioleringen
op een terrein gelegen ten zuiden van de Ceintuurbaan
en ten Oosten van de H.a. Lorentzweg en het leggen van
twee afvoerriolen in de H.A. Lorentzweg en het Prinses
beatricplantsoen; verbindingsweg Oostereng - Westereng;
Lijsterlaan bestek 1958-4 voor het aanleggen van het verlengde
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van de Lijsterlaan met rioleringen op een terrein ten zuiden van de
Ceintuurbaan,, 1956 1960

5118-5119

5120-5121

5122-5126

5114

Oostereng volgens bestek 1959-3 het aanleggen van wegen
en rioleringen ten zuiden van de Lijsterlaan en Mezenlaan
en ten oosten van de Top Naeﬄaan; voltooien wegen
Nijverheidswerf; Westereng volgens bestek 1961-3 aanleggen
van wegen en rioleringen ten westen van de Laarderweg tussen
PrinsesMargrietplantsoen en Randweg en ten zuiden van de
Beeklaan; Augusta de Witlaan,, 1959 1961

5115

Verkrijging van een conservatoir beslag op de gelden,
geldswaarden en goederen van de gemeente ten laste van de
ﬁrma Verheul en Brouwer, aannemer van bestek 1961-3 en ten
gunste van de N.V. Zand- en grindhandel v/h Wed. H.M. Verheul &
Zonen,, 1962 1963

5116

Gedeelten van Aaltje Noordewierlaan en Aagje Deken, Anne
Franklaan, Marianne Philipslaan, Roodborstlaan, Claudiagaarde,
Dorotheagaarde en Elizabethgaarde; Koekoeklaan en
Cornelia de Langelaan volgens bestek 1964-1 en wegen nabij
gasontvangststaon,, 1963 1967

5117

Opdrachtverlening voor de aanleg van een riolering met benodigde
grondwerken voor een hoe aan de Anne Franklaan,, 1975

Verlening van medewerking aan de verbetering en verlegging van Rijksweg 1 Amsterdam Amersfoort ter hoogte van Naarden,, 1955-1971
5118

Correspondene met voor en tegenstanders,, 1955-1968

5119

Krantenknipsels,, 1958 1969

Planontwikkeling, aanbesteding en gunning van het aanleggen van wegen en rioleringen
in het Laarderwegkwarer (Bouvy),, 1963 1966
5120

Fase 1, bestek 1964-4,, 1963 1965

5121

Fase 2, bestek 1965-5,, 1966

Aanleg van een noord-zuidroute via de Landstraat - Nieuwstraat en Prinsenstraat,, 1972
1975
5122

Planontwikkeling, instemming met tracé en kredietverlening voor
het reconstruceplan,, 1972 1975

5123

Tracé Landstraat tussen Huizerweg en de Genestetlaan:
correspondene met werkgroep Bussum Natuurlijk Anders,
openbaarmaking van besloten gegevens door de PPR/PSP en
schetsontwerp alternaef van P.M. Hendriks,, 1972 1975

5124

Tracé Landstraat tussen Huizerweg en de Genestetlaan:
planontwikkeling, kriek, ramingen,, 1973 1975

5125

Tracé Landstraat tussen Huizerweg en de Genestetlaan:
planontwikkeling vier alternaeven, onnauwkeurigheid van
de mengen op grond van kadastertekeningen en ontvangst
rijksbijdrage,, 1975 1977
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5126
5127-5132

5133-5146

Tracé Prinsenstraat - Nieuwstraat: bestek 1976-1 inzake het
verbeteren en rioleren van de Nieuwstraat,, 1976

Aanleg van een zuid-noordroute via het tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat-De
Genestetlaan,, 1981
5127

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat- De
Genestetlaan: kredietverlening voor de planning van wegaanleg en
riolering,, 1981

5128

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat- De
Genestetlaan: noes geluidhinderaspecten en aanpassingen
alsmede kredietverlening en toesteming tot aankoop van percelen
grond en amovering van panden,, 1983 1985

5129

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat-De
Genestetlaan: verstrekken informae aan bewoners, ingekomen
brieven van de fraces van de PvdA en PSP, bezwaren van
bewoners,, 1983 1985

5130

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat-De
Genestetlaan: aanbesteding en gunning van bestekken 1983-4
voor het reconstrueren en rioleren van de Nieuwstraat en 1983-5
voor het reconstrueren en rioleren van de De Genestetlaan en
Brinklaan,, 1983

5131

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-LandstraatDe Genestetlaan: aankoop en ruil van percelen grond aan de
Prinsenstraat en Nieuwstraat,, 1983 1986

5132

Aanpassen van tracé Prinsenstraat-Nieuwstraat-Landstraat-De
Genestetlaan: aanbesteding en gunning van bestek 1985-1 voor
het reconstrueren en rioleren van de Prinsenstraat,, 1985

Aanleg van ﬁetsvoorzieningen,, 1925-1926
5133

Kredietverlening voor de aanleg van een rijwielpad van het einde
van de Plaggenweg en de Nieuwe 's-Gravelandseweg alsmede
verkrijging van vergunning van Stad en Lande van Gooiland, met
wijziging wegens aankoop van grond in Zandzee en opzegging
van de vergunning wegens de bouw van het Sint Vituscollege met
sporerrein,, 1925-1926

5134

Verkrijging van een vergunning van de Schng Goois
Natuurreservaat en kredietverlening door de raad voor de aanleg
van een rijwielpad langs de zuidzijde van de Struikheiweg en
overdracht van het beheer aan de Verening voor aanleg en
onderhoud van rijwielpaden in Gooi- en Eemland,, 1969-1971

5135

Verlening van een bijdrage in de aanlegkosten van een vervangend
ﬁetspad ten zuiden van de bebouwing in de Oostereng,, 1971

5136

Kredietverlening voor herstraten en aanleggen van riolering ten
behoeve van het voltooien van de Nijverheidswerf,, 1975 1976

5137

Fietspaden op de H.A. Lorentzweg,, 1978 1984
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5147-5148

5149-5170

5138

Fietsstroken op de Huizerweg, van de Poststraat tot de Frederik
van Eedenweg,, 1979-1980

5139

Fietsstroken op de Cort van Lindenlaan en Groot Hertoginnelaan
alsmede aanwijzing als ﬁetsstroook de ﬁetsvoorziening aan
de westzijde van de Brinklaan tussen de Eslaan en de Nieuwe
Englaan,, 1980 1986

5140

Planontwikkeling voor een ﬁetspad langs een gedeelte van de
Meentweg,, 1980

5141

Fietsstroken op de Huizerweg, oostelijke rijbaan van het Prinses
Beatrixplantsoen tot aan de parallelweg van de Amersfoortseweg,,
1983 1984

5142

Aanleg ﬁetssuggesestroken op de Nieuwe 's-Gravelandseweg
tussen de Herenstraat en Lindelaan,, 1983 1984

5143

Kredietverlening voor de aanleg van ﬁetsvoorzieningen langs de
Brinklaan tussen de Esweg en Brediusdam,, 1985 1986

5144

Voorstel van de directeur van gemeentewerken betreﬀende het
ﬁetspad op de Laarderweg hoek Prinsenstraat,, 1988

5145

Planontwikkeling voor de aanleg van ﬁetsstroken op de Generaal
de la Reyweg en het bijplanten van laanbomen,, 1988 1989

5146

Kredietverlening voor de aanleg van een ﬁetspad in het verlengde
van de Laarderweg en verkrijging van een vergunning van het
Departement van Oorlog voor de aanleg,

Planontwikkeling, aanbesteding, gunning en uitvoering van bestek 14-01 van DHV voor
het maken van een doorbraak van de Brinklaan naar de Vaartweg nabij de gemeentewerf
en de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallae,, 1980 1987
5147

Planontwikkeling, aanbesteding en gunning en verkrijging
bouwvergunning,, 1980 1986

5148

Behandeling van bezwaren van omwonenden en de gemeente
Naarden, uitvoering en oplevering, , 1986 1987

Aanleg van wegen met bijkomende werken,, 1919-1937
5149

Vaststelling van het plan tot aanleg van wegen ten noorden van de
Brediusweg op het gemeenteterrein gelegen achter de Hoolaan
en Roemer Visscherlaan,, 1919

5150

Voorbereiding, aanbesteding, gunning en oplevering van de aanleg
van de Vondellaan, Constanjn Huijgenslaan, Brederodelaan,
Jacob Catslaan en Oud-Bussumerweg volgens bestek 1921-7 en de
aanleg van wegen gelegen ten zuiden van de Gooise H.B.S. en de
Brediusweg, , 1919 1922

5151

Aanleg van de Poststraat op gronden aangekocht van mevrouw
Clinge Doorenbos - ter Horst,, 1923 1926

5152

Voorbereiding en aanbesteding van bestek 1925-7 voor het
aanleggen van wegverhardingen in wegen, geprojecteerd ten
oosten van de St. Janslaan, ,, 1924 1925
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5153

Planontwikkeling en kredietverlening voor de aanleg van de
Verlengde St. Janslaan en Verlengde Dr. Abraham Kuijperlaan
gelegen ten zuiden van het Eendrachtspark, met bijkomende
werken,, 1929 1932

5154

Aanleg van de Spijkerstraat tussen de Sint Janslaan en de
Laarderweg,, 1931

5155

Planontwikkeling, kredietverlening en instemming met de gunning
voor de aanleg van wegen, riolering en waterleiding ten noorden
van de Brediusweg,, 1933 1934

5156

Planontwikkeling, aanbesteding en gunning van bestek
1937-9 voor het leggen van rioleringen, het verrichten van
grondophogingen en het aanleggen van asfaltwegen gelegen
tussen de Huizerweg en de Voormeulenweg, in het verlengde van
de H.A. Lorentzweg,, 1936 1937

5157

Planontwikkeling en aanbesteding van bestek 1952-5 en
1952-5a voor het aanleggen van de Ceintuurbaan tussen de
Amersfoortseweg en het viaduct aan het zuidelijk einde van de
Brinklaan, het doortrekken van de H.A. Lorentzweg en de aanleg
van twee voetbalvelden,, 1951 1956

5158

Aanleg van een verbindingsweg, Slochterenlaan, tussen de
Thorbeckelaan en het centrum van Bussum,, 1956

5159

Correspondene met de directeur van gemeentewerken
betreﬀende de aanleg van een weg tussen de Veerstraat
en de Albrechtlaan met gevolgen voor de bouw van de St.
Theresiakleuterschool en toekomsge bebouwing op het terrein
de Olmen,, 1960-1961

5160

Planontwikkeling, aanbesteding en gunning van bestek 1966-01
voor de aanleg van een rondweg om de begraafplaatsen tussen de
Nieuwe Hilversummerweg en de Bussummergrindweg,, 1965 1966

5161

Kredietverlening voor de aanleg en riolering van de weg De
Peppels,, 1972

5162

Planontwikkeling, aanbesteding en gunning van bestek 1979-2
aanleg van wegen en riolering 1e gedeelte bestemmingsplan
Zandzee 1973,, 1973 1980

5163

Verkrijging van krediet voor het maken van een binnenplein tussen
Havenstraat en Raadhuisstraat,, 1977 1978

5164

Planontwikkeling en inspraakprocedure voor de aanleg van
ﬁetspaden langs de Brediusweg,, 1978 1980

5165

Aanleg van een pleintje aan de Veerstraat hoek Brinklaan,, 1980
1981

5166

Planontwikkeling en gunning van het tuin- en bestrangsplan van
de Herman Gorterhof,, 1983
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5167

Aanbesteding van bestek 1983-3 voor de aanleg van de 1e fase
Olmenlaan in het kader van het Centrumplan,, 1983 1987

5168

Verkrijging van advies van de directeur van gemeentewerken
betreﬀende de gunning voor het maken van het
voetgangersgebied Nieuwe Brink,, 1984

5169

Opdrachtverlening aan en oplevering door Bredero's Bouwbedrijf
Nederland B.V. voor het bouwen van een passage, genaamd de
Olmen, aan de Veerstraat,, 1984

5170

Instemming met het voorstel van de directeur van
gemeentewerken tot aanleg van het binnenterrein van de Olmen,,
1985

5171

Aankoop van percelen grond van de heren J.H. Sprengers en G.H. van der Voort ten
behoeve van de verharding van een gedeelte van de Bijlstraat,, 1920 1921

5172

Aangaan van een contract met de N.V. Bitumenweg uit Utrecht inzake het aanleggen van
asfaltwegbedekkingen,, 1932 1935

5173

Aankoop van percelen grond gelegen tussen de Beerensteinerlaan en de Plaggenweg ten
behoeve van de aanleg en riolering van een weg,, 1940

5174

Overname om niet van een perceel grond van J. Matser te Hilversum gelegen op de hoek
van de Veerstraat met de Vlietlaan ten behoeve van de aanleg van een plein alsmede
aangaan van een erfdienstbaarheid met de eigenaren van een ﬂatgebouw ten behoeve
van het hebben van olietanks in de overgenomen grond door de genoemde eigenaren,,
1955 1958

5686

Correspondene met de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland en anderen inzake
de aanleg van een primaire weg langs het Zandpad te Weesp, langs de Vecht en via 'sGraveland naar Hilversum,, 1925 1926

6.08.01.01.02 Verbetering van wegen
5175-5185

Reconstruce van kruispunten,, 1939-1940
5175

Brinklaan - Generaal de la Reijlaan - Brediusdam,, 1939 1940

5176

Brediusdam, nabij de, (Brinklaan - Generaal de la Reylaan - Prins
Hendriklaan), 1964 1969

5177

Brediusweg - Rijksweg 1 (Amersfoortseweg),, 1969 1973

5178

Bussummergrintweg - Naarderweg met Franse Kampweg en
Struikheiweg en Ceintuurbaan - Brinklaan,, 1966 1972

5179

Ceintuurbaan - Laarderweg,, 1970 1971

5180

Huizerweg - Landstraat - Kerkstraat - Schoolstraat en reconstruce
pleintje hoek huizerweg - Poststraat,, 1968 1973

5181

Huizerweg - Landstraat,, 1968 1974

5182

Kapelstraat - Sint Vitusstraat,, 1972

5183

Meentweg - Groot Hertoginnelaan,, 1974

5184

Meentweg - Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1978 1980
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5185
5186-8406

Prinses Beatrixplantsoen - Voormeulenweg - Lorentzweg volgens
bestek 1979-1,, 1978 1980

Verbetering en reconstruce van wegen,, 1917 - 1989
5186

Albrechtlaan,, 1932

5187

Amersfoortse straatweg: advisering belangencommissie voor het
Gooi, medewerking onteigening, aanleg van tunnels, aankoop
en verkoop van percelen grond en kruispunt burgemeester 's
Jacoblaan en Huizerweg,, 1924-1925

5188

Amersfoortse straatweg: aanleg brug over de Bussumervaart in de
Galgesteeg,, 1927 1930

5189

Amersfoortsestraatweg: planontwikkeling ventweg ter plaatse van
het perceel Gooioord,, 1928 1934

5190

Amersfoortse straatweg: aanleg viaduct op kruispunt Thierensweg
- Lambert Hortensiuslaan, 1938

5191

Amersfoortse straatweg: verbeteringen nabij Jan Toebacklaan,
aanleg voetpad,, 1962 1966

5192

Amersfoortse straatweg: instemming met reconstruce aansluing
rijksweg 1 nabij de Gooise Boer op de ondergeschikte weg
Naarden-Huizerweg,, 1987

5193

Badhuislaan: aankoop van een perceel grond van F. Noodwang
hoek Badhuislaan en Baerijlaan,, 1936

5194

Badhuislaan: aanleg van een verharding op het verlengde van de
Badhuislaan ten behoeve van woningbouw,, 1920 1922

5195

Baerijlaan,, 1981

5196

Beatrixplantsoen,, 1977 1979

5197

Beerensteinerlaan: aankoop van gronden,, 1943-1944

5198

Boerhaavelaan: herbestrang en omkering van de rijrichng op
het Oosteinde en de Boerhaavelaan tussen Huizerweg en Kruislaan
alsmede het verwijderen en planten van bomen,, 1982 1984

5199

Boslaan: aankoop van gronden, , 1957-1958

5200

Botweg: aankoop van gronden,, 1934

5201

Botweg: aansluing op de Veldheimerlaan, het aanbrengen van
verkeersdrempels en de aanleg van een parkeerterreintje en
inrichten van een speelplaatsje op de plaats van de gesloopte
panden Veldheimerlaan 40 t/m 46,, 1978 1981

5202

Brediusweg: planontwikeling en kredietverlening voor het
verbreden en verbeteren van de weg en aanleg van rijwielstroken
en verbetering van voetpaden,, 1928 1930

5203

Brediusweg: verandering van het dwarsproﬁel als gevolg van het
verwijderen van de Brediusbrug,, 1940
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5204

Brediusweg: reconstruce van de kruising Brediusweg - Landstraat
- Vaartweg,, 1966

5205

Brediusweg: kredietverlening voor het vervangen van
termactrooirs door tegelbestrang in het Brediuskwarer,, 1977
1980

5206

Brediusweg: advies van Heidemij Uitvoering Bomendienst,, 1986
1988

5207

Brediusweg: onderzoek verkeersintensiteit, inspraak,
documentae en krantenarkelen,, 1986 1988

5208

Brediuweg: commissievergaderingen en aanvullende opdracht aan
Heidemij Uitvoering Bomendienst,, 1987 1988

5209

Brediusweg: aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering van
bestek 89.02,, 1989 1991

5210

Brinklaan, St. Vitusstraat, Kapelstraat, de Nieuwstraat, de
Baerijlaan en de 1e en 2e Achtermeulenlaan: aankoop en ruiling
van gronden,, 1917 1926

5211

Brinklaan bij de Nassaulaan: onteigening van gronden van L.
Kanneworﬀ,, 1919 1923

5212

Brinklaan: plannen tot verbetering, aankoop en ruiling van
percelen grond,, 1920-1927

5213

Brinklaan, St. Vitusstraat, Kapelstraat, de Nieuwstraat, de
Baerijlaan en de 1e en 2e Achtermeulenlaan: planontwikkeling,
aanbesteding van bestek 1923-11 tot levering van trooirbanden,
bestek 1923-12 voor het maken van riolering, het aanleggen van
straat- en grindwegen en tegelbestrangen ,, 1921 1924

5214

Brinklaan bij de Nassaulaan: minnelijke schikking inzake de
aankoop van gronden van L. Kanneworﬀ,, 1923 1925

5215

Brinklaan bij de Nassaulaan: onteigening van gronden Sluijter, Kok,
Thuring & van Eijden en van der Kooy,, 1926

5216

Brinklaan: aankoop van gronden van J. Gieb, A. Mauritz, N.V. Eerste
Gooische Kalkzandsteenfabriek, D. Zeevat, M. Bakker, weduwe
van Ophoven-Ridderikhoﬀ ruiling van gronden met A. Volker,
verbetering van kruispunten en aanleg trooirs,, 1928-1930

5217

Brinklaan tussen de Nassaulaan, de Herenstraat, de
Havenstraat tot het Wilhelminaplantsoen en de Raadhuisstraat:
planontwikkeling, verkrijging krediet, aankoop van gronden,, 1929
1930

5218

Brinklaan: verbetering tussen de Generaal de la Reylaan en de
Comeniuslaan met aankoop van gronden,, 1930 1932

5219

Brinklaan tussen Herenstraat en het viaduct: inleidende
onderhandelingen aankoop van gronden,, 1931

5220

Brinklaan tussen Herenstraat en het viaduct: aankoop en ruiling
van gronden,, 1931-1933
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5221

Brinklaan tussen Herenstraat en het viaduct: aankoop grond van
F.L. van Duikeren,, 1958

5222

Brinklaan: tussen Prins Hendriklaan en de gemeente Naarden met
aankoop van gronden,, 1932 1935

5223

Brinklaan en Vlietlaan,, 1934 1936

5224

Brinklaan tussen Nassaulaan en Generaal de la Reijlaan:
aankoop van gronden van weduwe J.A. Vos-Mekes, erven
J.G.H. Verbeek, H.H. Brandhoﬀ, A. Verhaar; N.V. Houthandel en
stoommmerfabriek v/h ﬁrma H.J. Weitjens,, 1935 13 mei 1937

5225

Brinklaan tussen Nassaulaan en Generaal de la Reijlaan:
planontwikkeling, aanbesteding en gunning van bestek 1939-9
het leggen van een riolering in gedeelten van de Brinklaan
en de Verlengde Oud Bussumerweg, het vervangen van de
klinkerbestrang in gedeelten van de Brinklaan en de Oud
Bussumerweg door een asfaltweg op fun dering en het herstraten
van de Verlengde oud Bussumerweg alsmede het aanleggen van
tegeltrooirs ,, 13 mei 1937 1939

5226

Brinklaan tussen Nassaulaan en Generaal de la Reijlaan: aankoop
van gronden van weduwe Schirman-Stevens, erven J.G.H. Verbeek,
H.H. Brandhoﬀ, H.T. Ruegg, W. Brouwer, met retroacta,, 1938 1940

5227

Brinklaan: aankoop van gronden van de Staat der Nederlanden, M.
Hartkamp, C. Hogenbirk, weduwe W.B. Bruns - Campen, 1935 1936

5228

Brinklaan: viaduct over de spoorweg,, 1935 1939

5229

Brinklaan: aankoop en ruil van gronden, verbreding bij Veerstraat,
verbetering rijwielpad bij staon Bussum-zuid, onderzoek
doorgaand verkeer 28 mei 1974,, 1966, 1969-1974

5230

Brinklaan: aanvaarding om niet van een strookje grond van B.
Boodt,, 1977 1978

5231

Brinklaan: opdrachtverlening reconstruce wegdek tussen de Oud
Bussummerweg en de Nieuwe Englaan alsmede tussen de Eslaan
en Brediusdam,, 1977 1978

5232

Brinklaan: planontwikkeling nieuw spoorwegviaduct Brinklaan,,
1977 1978

5233

Brinklaan: planontwikkeling en aanbesteding van bestek 1984-1
reconstrueren en rioleren van de Brinklaan gedeelte St. Vitusstraat
- Havenstraat en aanbesteding van bestek 1985-7 reconstrueren en
rioleren van de Brinklaan gedeelte Havenstraat - De Genestetlaan
in het kader van het centrumplan,, 1983 1986

5234

Brinklaan: herinrichng "het Brinkje",, 1989

5235

Burgemeester 's Jacoblaan: vaststelling van een bijzondere
voorgevelrooilijn voor de gronden gelegen aan de Burgemeester 's
Jacoblaan, Amersfoortsestraatweg en de Huizerweg,, 1957-1960
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5236

Burgemeester 's Jacoblaan: planontwikkeling, kredietverlening en
aanbesteding van bestek 1985-2 het reconstrueren en rioleren van
de Burgemeester 's Jacoblaan tussen Willem Bilderdijklaan en J.J.H.
Verhulstlaan,, 1984 1985

5237

Bussummergrindweg: planontwikkeling vervanging viaduct over de
spoorweg,, 1967-1970

5238

Bussummergrintweg: planontwikkeling en kredietverlening voor
en verkrijging van vergunningen voor de aanleg en verbetering
van ﬁetspaden en wandelpaden langs de Hilversumseweg 
Bussummergrintweg,, 1923 1931

5239

Bussummergrintweg: planontwikkeling, kredietverlening en
opdrachtverlening voor het verbeteren van het wegdek en het
verbreden van het ﬁetspad alsmede overdracht van eigendom,
beheer en onderhoud van enkele gedeelten nabij de Franse
Kampweg aan de provincie Noord-Holland,, 1961-1962

5240

Ceintuurbaan: reconstruce kruispunt met H.A. Lorentzweg met
aankoop van grond,, 1965-1966

5241

Ceintuurbaan: omlegging tussen Nachtegaallaan en de Parallelweg
Rijksweg 1 ten behoeve van de bouw van het Joods-Israelisch
bejaardencentrum,, 1969-1972

5242

Ceintuurbaan: herstel en reconstruce wegdek Ceintuurbaan en
Lothariuslaan,, 1979 1983

5243

Cereslaan: aankoop en ruil van gronden,, 1922

5244

Comeniuslaan: correspondene met de gemeente Naarden inzake
verdeling van kosten,, 1966 1967

5245

Constanjn Huygenslaan: aanleg riolering tussen Brediusweg en
kruispunt Vondellaan-Constanjn Huygenslaan,, 1937

5246

De Genestetlaan: reconstruce kruispunt met Landstraat ten
behoeve van ﬁetsers,, 1983

5247

Dr. Abraham Kuyperlaan,, 1954

5248

Dr. Frederik van Eedenweg: voorbereiding en gunning van de
reconstruce van het wegdek tussen de Huizerweg en de OudBussummerweg,, 1979

5249

Driestweg: aankoop van gronden aan de Driestweg, Gildestraat,
Kruislaan, Noorderweg, Oosteinde, Verbindingslaan; verbetering
wegdek en aanleg riolering tussen Gildestraat en Verbindingslaan
met omliggende wegen,, 1925 1931

5250

Driestweg: aankoop van gronden aan de Driestweg, Gildestraat,
Havenstraat, Hogeweg, Kruislaan, Molenlaan, Noorderweg,
Visserstraat,, 1930 1931

5251

Driestweg: aankoop van gronden aan de Driestweg, Noorderweg,
Verbindingslaan, Visserstraat, , 1931 1932
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5252

Driestweg: aankoop van gronden aan de Driestweg en
Visserstraat, , 1932 1933

5253

Driestweg: verharden van een doodlopend pad van de Poststraat
naar een clandesene woning aan de weg in het verlengde van de
Driestweg en de brandstoﬀenloods van Blokland,, 1941

5254

Eikenlaan c.s.: aanbesteding en gunning van bestek 1960-3
het verbeteren en rioleren van de Eikenlaan, Middenlaan, een
gedeelte van de Berensteinerlaan en de Iepenlaan,, 1960 1961

5255

Elise Dammershof: bestrang binnenterrein Elise Dammershof,
D.M.R. Versteegstraat en Fokke Bleekerstraat en aangaan recht van
overpad met eigenaren van garages en verlening van ontheﬃng tot
betaling voor dit recht van overpad,, 1972 1982

5256

Eslaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van verbetering
van de Eslaan,, 1940-1941

5257

Eslaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van het trooir,, 1968-1972

5258

Fortlaan: aankoop van gronden voor verbreding,, 1964 1965

5259

Franse Kampweg: correspondene met de gemeenten Ankeveen,
Hilversum en 's Graveland inzake het bij Bussum in onderhoud
zijnde en in de gemeente Hilversum gelegen deel van de
genoemde weg alsmede met jhr. W.G. Dedel te 's Graveland
betreﬀende bewijzen van aandeel in de geldleningen van de
Nieuwe Bussumer Grindweg,, 1923 1932

5260

Franse Kampweg: overdracht van de eigendom van de ondergrond
van de Franse Kampweg en de 's-Gravelandseweg tot aan de brug
over de 's-Gravelandse vaart alsmede de eigendom van een strook
grond van het niet omrasterde deel van het landgoed Bantam,,
1932 1934

5261

Generaal de la Reijlaan: planontwikkeling voor de verbetering
alsmede aankoop van gronden,, 1921-1932

5262

Generaal de la Reijlaan: aankoop van strookjes grond ten behoeve
van verbreding van de weg,, 1960-1961

5263

Generaal de la Reijlaan: voorbereiding, aanbesteding en gunning
van bestek 1967-1 voor het uitbreken van rioleringen, het opnieuw
leggen van rioleringen en het verbeteren van de Generaal de la
Reylaan; aankoop van strookje grond alsmede beleidsbepaling
schadevergoeding aan N.V. Industrieële Maatschappij Waterleiding
Bussum en verkrijging rijkssubsidie,, 1967 1970

5264

Gooiberg: aanbesteding en gunning van bestek 1922-12 voor het
verbeteren van gedeelten van de Gooibergstraat, Gooiberg en de
Plaggenweg met bijbehorende werken alsmede aankoop en ruil
van percelen grond,, 1921 1923
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5265

Gooiberg: planontwikkeling en gunning aanleg en reconstruce
van wegen in het plan Gooiberg 2e fase van bestemmingsplan
Zandzee,, 1983

5266

Gooibergstraat: verlening van instemming met het plan tot
verbetering,, 1924 1925

5267

Gooibergstraat: voorbereiding omlegging rijweg en riolering
bij aanleg nieuwe poliebureau en GGD-gebouw alsmede
reconstruce ter hoogte van de uitrit van de brandweergarage,,
1969-1970

5268

Gooilandseweg: aankoop van percelen grond,, 1950-1951

5269

Graaf Florislaan: aankoop van percelen grond gelegen langs de
Meerweg en de Graaf Florislaan,, 1972 1973

5270

Graaf Wichmanlaan: verbetering van de weg en poging tot verhaal
van de kosten op de eigenaar van de weg,, 1919 1924

5271

Graaf Wichmanlaan: aanleg en verbetering van de riolering, van
het pleintje voor het gebouw Concordia alsmede aankoop van
percelen grond,, 1924-1925

5272

Groot Hertoginnelaan: aankoop van percelen grond voor de
verbreding van de laan,, 1940 1941

5273

Groot Hertoginnelaan: aankoop van percelen grond gelegen langs
de Groot Hertoginnelaan en de Meerweg ten behoeve van de
uitvoering van de 3e fase van het Spiegelplan alsmede voor de
verbreding van de laan,, 1964 1965

5274

Groot Hertoginnelaan: aankoop van percelen grond gelegen langs
de Groot Hertoginnelaan en de Zwarteweg ten behoeve van de
uitvoering van de 1e fase en 3e fase van het Spiegelplan,, 1964
1967

5275

Groot Hertoginnelaan: aankoop van percelen grond,, 1965-1968

5276

Groot Hertoginnelaan: repareren van het wegdek en treﬀen van
verkeersmaatregelen,, 1989

5277

Hamerstraat: verharding van het nog onverharde deel van de
weg en verlening van dispensae aan J.G.H. Verbeek en L. Ruiter
voor het bouwen van woningen aan het onverharde deel van de
Hamerstraat respecevelijk Sint Janslaan,, 1920

5278

Hamerstraat: aanbrengen van een riolering en het wijzigen van de
rijbaan in de Hamerstraat en de Bijlstraat,, 1938

5279

Havenstraat: aankoop van gronden, aanleg van een trooir,, 1920
1930

5280

Havenstraat: aankoop van gronden en verkoop van grond aan
Schimmel en Vrakking,, 1929 1932

5281

Havenstraat: planontwikkeling aanleg voetgangersgebieden in de
Havenstraat tussen Brinklaan en Kapelstraat en in de Kapelstraat
tussen Havenstraat en Kerkstraat,, 1978 1983
Pagina 269

5282

Havenstraat: voorbereiding en opdrachtverlening voor
reconstruce van de hoek Havenstraat  Landstraat,, 1988

5283

Heidelaan: aanleg trooirs en bestrang, aankoop van percelen
grond ten behoeve van verbreding,, 1933 1934

5284

Heidelaan: aankoop van perceel grond ten behoeve van
wegverbreding,, 1966

5285

Herenstraat: aankoop van gronden ten behoeve van de
verbetering tussen de spoorwegovergang en de Spiegelstraat,,
1924-1925

5286

Herenstraat: aankoop van gronden ten behoeve van de
verbetering tussen de spoorwegovergang en de Brinklaan,,
1927-1929

5287

Herenstraat: planontwikkeling en aankoop van gronden ten
behoeve van de verbetering tussen de Spiegelstraat en de Nieuwe
's-Gravelandseweg,, 1926

5288

Herman Gorterhof: opdrachtverlening voor het uitvoeren van
tuin- en bestrangsplan, sluing toegangshek en plaatsing
voetgangersluisje Willem Bilderdijkplantsoen bij Herman
Gorterhof,, 1983 1986

5289

Hilversumseweg: verkrijging van de vergunning van de vereniging
Stad en Lande van Gooiland voor het aanleggen en onderhouden
van een verharde weg van de Hilversumse weg tegenover de
watertoren naar het sporerrein over het terrein van Stad en
Lande,, 1920

5290

Hilversumse Meent: verlening van instemming met het advies
van de directeur van Gemeentewerken inzake ramingen van de te
verwachten verkeersstromen rond de Hilversumse Meent en het
Spiegel,, 1970 1971

5291

Hogeweg: aankoop van perceel grond ten behoeve van de aanleg
van een trooir,, 1966

5292

Huizerweg: overname om niet en ruil van percelen grond ten
behoeve van de verbreding of verlegging tussen de Anton
Mauvelaan en de Amersfoortsestraatweg en de Kerkstraat en de
Tweede Achtermeulenlaan,, 1922 1923

5293

Huizerweg: voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek
1922-11 voor de openbare aanbesteding voor het maken van
rioleringen, het uitbreken en opruimen van alle bestaande
bestrangen en verhardingen en het opnieuw onder proﬁel
brengen en aanleggen van nieuwe bestrangen in de Huizerweg en
in de Kerkstraat,, 1922 1923

5294

Huizerweg: overname om niet van percelen grond ten behoeve
van de verbreding of verlegging tussen de Kerkstraat en de Keizer
Oostraat,, 1923 1925
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5295

Huizerweg: aanbesteding en gunning van bestek 1925-10 voor
het maken van een geruisloze asfaltdeklaag op de bestaande
wegverharding van de Huizerweg,, 1925 1928

5296

Huizerweg: aankoop van een perceel grond van L.Th.J. Passtoors,,
1927 1928

5297

Huizerweg: aankoop van percelen grond van de NV Hollandsche
Huiden- en Ledermaatschappij en de NV Exploitae Maatschappij
"Liesab" ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1927 1930

5298

Huizerweg: ruil van percelen grond met J.G. Griﬃoen ten behoeve
van de bouw van winkelhuizen,, 1932

5299

Huizerweg: verbetering van het westelijk deel nabij het
postkantoor en het poliebureau en aankoop van percelen grond
van J.H. Wark, J.A. van Moorst, A. van der Hoek,, 1933

5300

Huizerweg: aankoop en ruil van percelen grond met Th. F. van
Zanten, S. van Straten, H. Bijning, E. van Oeveren, W. van Gorkum,
J. A. van Moorst en de Vereniging Gooische Vakschool voor Meisjes
ten behoeve van de aanleg van trooirs nabij het poliebureau en
verbreding van de weg,, 1935 1940

5301

Huizerweg: voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek
1937-11 voor het stellen van trechterkolken, het maken van
huisaansluingen, het uitbreken van bestaande wegverhardingen,
het opnieuw aanleggen van tegeltrooirs en het maken van de
asfaltwegen met bijbehorende werken in de Poststraat, in een
gedeelte van de Huizerweg en in een gedeelte van de Kerkstraat,,
1937

5302

Huizerweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van
verbetering van trooirs, aanleg van parkeerhavens en het maken
van een in- en uitrit voor een benzinestaon,, 1949

5303

Huizerweg: doortrekken ﬁetspad aan de noordzijde tussen Keizer
Oostraat en het Prinses Beatrixplantsoen,, 1952

5304

Huizerweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van het
verbeteren van de weg,, 1954-1964

5305

Huizerweg: aankoop van percelen grond, aanpassing van enkele
kruispunten, bestek 1961-2 tot verbetering van de Huizerweg van
Landstraat tot het Prinses Beatrixplantsoen,, 1954-1966

5306

Huizerweg: aankoop en onteigening van percelen grond Huizerweg
60-66 even, vaststelling van een bijzondere gevelrooilijn alsmede
vaststellen van de bestemming van de grond en een bouwverbod,,
1961 1965

5307

Huizerweg: aankoop van percelen grond gelegen voor de nrs. 130,
132 en 134 ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1966 1967

5308

Huizerweg: aankoop van een perceel grond van de Schng
Pensioenfonds van de Kon. Papierfabrieken van Gelder Zonen N.V.
Pagina 271

hoek Landstraat - Huizerweg ten behoeve van de aanleg van een
parkeerterrein,, 1968 1969
5309

Huizerweg: instemming raad met bestek 1971-2 voor verbetering
van de weg tussen de Dr. Fred. Van Eedenweg en de Willem
Kalﬄaan, gedeelten van de Dr. Fred. Van Eedenweg, het Prinses
Beatrixplantsoen en het leggen van diverse riolen en bestek
1973-1 voor verbetering van de Huizerweg tussen de Dr. Fred. Van
Eedenweg en de K.P.C. de Bazelstraat, gedeelten van de Dr. Fred.
Van Eedenweg, het Prinses Beatrixplantsoen en het leggen van
diverse riolen,, 1971 1974

5310

Huizerweg: kredietverlening reconstruce, voorbereiding,
openbare hoorzing,, 1971 1975

5311

Huizerweg: aanbesteding en gunning van bestek 1973-1,, 1972
1977

5312

Huizerweg: reconstruce tussen het Prinses Beatrixplantsoen
en de Willem Kalﬄaan en Waltherlaan in samenwerking met
Rijkswaterstaat, met aankoop van percelen grond,, 1971 1976

5313

Iepenlaan: verbetering door aanleg van beperkte riolering en
verharding van het trooir tussen de Nieuwe Hilversummerweg en
Gooibergstraat,, 1923

5314

Iepenlaan: aankoop van een perceel grond van A.W.H.J. Welten
ten behoeve van de verbetering van de hoek Iepenlaan 
Gooibergstraat,, 1925

5315

Iepenlaan: kredietverlening voor de verharding van trooirs aan
weerszijden van de Iepenlaan ter hoogte van de St. Gerardus
Majellaschng,, 1931

5316

Iepenlaan: aankoop van een perceel grond van de Nederlandse
Protestantenbond ter afronding vaan de hoek Nieuwe
Hilversummerweg en Iepenlaan,, 1941 1942

5317

Iepenlaan: aankoop van percelen grond gelegen voor de huisnrs.
29a en 31-39 oneven ten behoeve van de verbreding van de weg,,
1966-1970

5318

Iepenlaan: verkrijging van adviezen van de Schng Adviesbureau
Onroerende Zaken ten behoeve van schadeloosstellingen volgens
de Onteigeningswet voor percelen grond voor de huisnrs. 24 en
26,, 1967

5319

J.F. Evertslaan: aan- en verkoop en ruil van gronden,, 1934

5320

Jacobus Bellamylaan: planvorming, inspraak en gunning van de
reconstruce en riolering van de J. Bellamylaan en Potgieterlaan,,
1985

5321

Jan Toebacklaan: kredietverlening voor het verharden van een
gedeelte van de weg en het aanbrengen van een trooir,, 1925
1927
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5322

Jan Toebacklaan: aanleg van een trooir en toegang nabij het
Golden Tuliphotel Jab Tabak,, 1984

5323

Jozef Israellaan: kredietverlening voor de aanleg van riolering in
enkele wegen nabij de Godelindeschng,, 1937

5324

Jozef Israëllaan: aankoop van een perceel grond van mevrouw
J. Weijer - Jongbloed aan de Huizerweg behorende tot Jozef
Israëllaan 2,, 1973 1974

5325

Juliana van Stolberglaan: aankoop van percelen grond voor
de aansluing op de Bredelaan en de Koedijklaan alsmede
voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek 1937-5
voor de aanleg van wegen en riolering in een gedeelte van de
Koedijklaan, bij de Bredelaan en in een gedeelten van de Juliana
van Stolberglaan,, 1935 1937

5326

Julianaplein: aanbesteding en gunning van de bestekken 1985-5
voor het reconstrueren van de Veerstraat 2e fase met het
aangrenzende "HEMAplein" in het kader van het centrumplan en
1985-6 voor het metselen van muurtjes aan de Veerstraat en het
"HEMAplein" alsmede het verfraaien van het Julianaplein,, 1985
1988

5327

Kapelstraat: aankoop en ruiling van percelen grond ten behoeve
van de verbreding van de weg en verbetering van het trooir
alsmede planvorming voor de aanleg van een riolering in
de Kapelstraat, een gedeelte van de Havenstraat en in het
Wilhelminaplantsoen en verbetering van de Kapelstraat en een
gedeelte van de Havenstraat,, 1924-1926

5328

Kapelstraat: aankoop van een perceel grond van G.A.P. de Kort
gelegen op hoek met de Havenstraat,, 1929 1932

5329

Kapelstraat: verkoop van 1m2 aan J. Heckel ten behoeve van de
verbouwing van de winkelpanden nrs. 25, 27, 29,, 1935

5330

Keizer Oostraat: kredietverlening voor de aanleg van
wegen nabij de te bouwen school voor gewoon lager
onderwijs en arbeiderswoningen aan de Keizer Oostraat,
Godelindedwarsstraat, Godelindebreestraat en Korte
Godelindestraat,, 1928

5331

Kerkstraat: overname om niet, ruiling en aankoop van percelen
grond ten behoeve van verbreding van de weg,, 1923-1924

5332

Kerkstraat: aankoop van een perceel grond voor 16 ten behoeve
van verbreding van de weg,, 1960-1961

5333

Kerkstraat: planontwikkeling ten behoeve van de verbreding en
wijziging van het wegproﬁel,, 1962 1966

5334

Koedijklaan: overname van percelen grond hoek met de
Heuvellaan,, 1939 1942

5335

Koedijklaan: aankoop van percelen grond voor de huisnrs. 26, 26a,
28 en 30,, 1958
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5336

Koedijklaan: aankoop van percelen grond voor huisnr. 25 van A.C.
van den Berg-Waez,, 1966

5337

Koningin Emmalaan: aankoop van een perceel grond, huisnr. 1
gelegen aan de hoek met Meentweg, van J.D.F. Krijnen,, 1971-1972

5338

Koningin Emmalaan: afsluing van de weg aan de Meentwegzijde,,
1972 1973

5339

Koningin Emmalaan: aankoop van percelen grond voor de huisnrs.
12 en 15 van H.W. van de Pauw respecevelijk mevr. A.J. van de
Molen ten behoeve van verbreding van de weg,, 1972 1974

5340

Koninginneweg: aankoop van een perceel grond van H. van
Norden, hoek Koningslaan,, 1973 1974

5341

Koningslaan: aankoop van een perceel grond van W.C.B. van der
Zwaan, hoek Heuvellaan,, 1939

5342

Koningslaan: aankoop van percelen grond voor huisnrs. 53, C.M.
Nienhuijs en 46 mevr. M.L. Harrenstein - Sillevis Smi, beide hoek
Koedijklaan,, 1956 1958

5343

Koningslaan: overname om niet van P. Th. Vrakking van een perceel
grond hoek Gudelalaan,, 1963 1964

5344

Koningslaan: ruiling van een perceel grond met W. de Boer, huis nr.
28,, 1964 1965

5345

Koningslaan: aankoop van een perceel grond van J. Matser gelegen
naast en achter huisnr. 60 voor de uitvoering van het Spiegelplan
fase 5,, 1968 1969

5346

Koningslaan: overname om niet en aankoop van percelen grond
voor de huisnrs. 14a, 22, 24, 26 en 53 ten behoeve van de
verbreding van de weg,, 1968-1971

5347

Koningslaan: aankoop van een perceel grond voor nr. 32 van
H.C. Pompe, hoek Heuvellaan ten behoeve van fase 7 van het
Spiegelplan,, 1971

5348

Koningslaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
wegverbreding alsmede vaststelling kengbeding voor huis nr. 45,,
1971 1973

5349

Koningslaan: voorbereiding en gunning van de aanleg van riolering
en verbetering tussen de Koningin Emmalaan en Meerweg,, 1987

5350

Korte Singel: verkoop van een perceel grond voor nr. 40 aan mevr.
H.G. Nagel - van der Laar,, 1930

5351

Krijnenweg: planontwikkeling en kredietverlening verbetering en
verbreding van de weg alsmede aankoop van perccelen grond op
de hoek met de Mariaweg,, 1924-1926

5352

Krijnenweg: overname om niet van percelen grond bestemd
voor wegaanleg gelegen aan het einde van de Krijnenweg en
Mariastraat,, 1933 1934
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5353

Kruislaan: overname om niet van een perceel grond van de ﬁrma
Wed. C. Boeschoten,, 1927 1928

5354

Kruislaan: aankoop van een perceel grond gelegen voor de
mmerfabriek fa. Gebr. Pooters,, 1948 1949

5355

Kruislaan: overname om niet van J.E. van der Manden van een
perceel grond op de hoek met Oosteinde,, 1959 1960

5356

Laarderweg: aankoop van percelen grond en overname om
niet tussen Prinsenstraat en Hamerstraat ten behoeve van de
verbreding,, 1926 1933

5357

Laarderweg: planontwikkeling verbreding van de weg tussen
Prinsenstraat en Singel,, 1929-1930

5358

Laarderweg: aankoop van percelen grond tussen tussen
Prinsenstraat en Singel ten behoeve van de verbreding,, 1935 1943

5359

Laarderweg: aankoop van percelen grond voor de huisnrs. 75, 77
en 79,, 1942 1943

5360

Laarderweg: aankoop van percelen grond gelegen voor nr. 38 van
J.L. Steur,, 1943

5361

Laarderweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding tussen Singel en Spijkerstraat,, 1944-1946

5362

Laarderweg: aankoop van een perceel grond gelegen in de Eng van
mej. A.J. Schoondrager,, 1948

5363

Laarderweg: planontwikkeling en kredietverlening voor de aanleg
van parkeerinhammen aan de westelijke zijde van de weg tussen
Prinsenstraat en Singel,, 1953

5364

Laarderweg: aankoop van percelen grond gelegen voor de huisnrs.
38, 46 en 48 ten behoeve van de verbreding van het westelijk
trooir tussen de Prinsenstraat en Singel,, 1955

5365

Laarderweg: verkrijging van verzoekschrien van burgers
en organisaes om het kruispunt met de Ceintuurbaan te
verbeteren alsmede verlening van krediet voor het aanleggen van
verkeersdruppels,, 1961

5366

Laarderweg: aankoop van een perceel grond voor nrs. 103 en
109 ten behoeve van het verbeteren van het kruispunt met de
Ceintuurbaan,, 1962

5367

Laarderweg: planontwikkeling en opdracht aan de directeur van
Gemeentewerken om het werk te gunnen voor het verbeteren
van de weg tussen Prinsenstraat en Singel alsmede aankoop van
percelen grond ten behoeve van de verbetering,, 1962 1966

5368

Laarderweg: planontwikkeling voor de verbetering tussen de
Ceintuurbaan en de Akkerlaan,, 1964 1967

5369

Laarderweg: opdrachtverlening aan wegenbouwbedrijf Gebr.
Hogenbirk N.V. van de verbetering tussen Ceintuurbaan en
Ruijsstraat alsmede verkrijging van rijkssubsidie,, 1969 1970
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5370

Lammert Majoorlaan: verlening van instemming met de
verbetering van de laan alsmede overname om niet van twee
percelen grond,, 1922 1924

5371

Lammert Majoorlaan: aankoop en ruil van percelen grond ten
behoeve van de aanleg van een deel van de weg,, 1935

5372

Landstraat: overname om niet van percelen grond alsmede
vaststelling van het plan tot verbreding tussen het pleintje voor
de Koning Willemschool en de Verlengde Oude Bussummerweg,,
1922 1925

5373

Landstraat: overname om niet van percelen grond aan de
Schoolstraat nabij de Landstraat,, 1925

5374

Landstraat: overname om niet van percelen grond ten behoeve
van de verbetering tussen Huizerweg en Havenstraat en
verbetering en riolering van genoemd deel van de landstraat,,
1925 1926

5375

Landstraat: aanleg van een pleintje op de hoek met de Oud
Bussummerweg,, 1926

5376

Landstraat: overname om niet van percelen grond in de
"Baaienrokkenbuurt" of Korte Landstraat alsmede toestemming
verleend tot verbetering van genoemde weggedeelte,, 1926 1929

5377

Landstraat: verbetering (asfaltering) en riolering van een gedeelte
van de Landstraat en de Schoolstraat alsmede overname om niet
en aankoop van percelen grond,, 1927 1929

5378

Landstraat: aankoop van percelen grond ten behoeve van
verbetering van de weg volgens bestek 1938-11,, 1934 1940

5379

Landstraat: voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek
1938-11 voor het aanleggen van een riolering in een gedeelte
van de Landstraat en de Oud Bussummerweg, het uitbreken
en herstraten van de bestaande bestrang in gedeelten van de
Landstraat en de Oud Bussummerweg, het aanleggen van een
asfaltweg op fundering met trooirs in een gedeelten van de
Landstraat, ,, 1935 1938

5380

Landstraat: aankoop van percelen grond gelegen voor de huisnrs.
4; 38 en 40; 55, 57 en 59; 108,, 1950-1954

5381

Landstraat: aanleg van een laad- en loshaven van 20 meter voor
nr. 45 ten behoeve van de Albrecht-Aldimarkt BV alsmede het
niet oﬃcieel aanwijzen van de laad- en losplaats als zodanig maar
handhaven van de parkeervakken,, 1974-1975

5382

Landstraat: reconstruce van het wegdek ter hoogte van de
Genestetlaan, deels afschrien,, 1979

5383

Landstraat: aanleg van een laad- en loshaven van 30 meter vanaf
de hoek met de Lammert Majoorlaan tot aan huisnr. 108 ten
behoeve van de Boni supermarkt alsmede aanwijzing als laad- en
loshaven,, 1986
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5384

Lange Heul: aanleg verlaagd parkeerterrein, parkeerinsteekhavens,
riolering met pompput en persleiding en afwerken grondwerk ten
behoeve van woningbouw,, 1983 1984

5385

Lindelaan: instemming met het vierde Spiegelplan tot verbetering
van wegen, vaststelling en gunning van bestek 1956-3 voor het
rioleren en verbeteren van de Lindelaan, de Spiegeldwarsstraat en
gedeelten van de Meerweg en de Graaf Wichmanlaan en aankoop
van percelen grond aan de Lindelaan en de Graaf Wichmanlaan,
aankoop van de vijver naast de villa Amalia aan de Meerweg 5,,
1955 1957

5386

Lindelaan: aankoop van percelen grond voor de huisnrs. 15 en 17
ten behoeve van wegverbreding,, 1963-1965

5387

Lomanplein, P.J.: planvorming en aankoop van percelen grond
voor de verbetering alsmede uitvoering in gemeentelijke
werkverschaﬃng met verkrijging van subsidie van het ministerie
van Sociale Zaken,, 1923

5388

Mariaweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding,, 1933

5389

Mauvelaan, Anton: opdrachtverlening aan gebr. Hogenbirk voor
het verbeteren van het wegdek en trooirs,, 1982

5390

Meentweg: aangaan van een overeenkomst met Johannes
Gerardus Esser en Herman Everts tot aanleg van een gedeelte van
de Meentweg op kosten van de genoemde exploitanten alsmede
overname om niet van een strook grond,, 1926 1928

5391

Meentweg: aankoop en verkoop van percelen grond ten behoeve
van de verbreding van de weg,, 1930-1931

5392

Meentweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van de weg tussen de Spiegelstraat  Herenstraat en de
Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1948 1955

5393

Meentweg: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van de weg gelegen aan de Meentweg, achter de Graaf
Wichmanlaan en aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg, 1956-1960

5394

Meentweg: plan voor een weg met twee rijstroken van 7 meter
breed,, 1965

5395

Meentweg: aankoop van percelen grond tussen de Evertsenlaan en
de Parklaan in het kader van de zevende fase van het Spiegelplan,,
1969 1974

5396

Meentweg: aankoop van percelen grond aan de Meentweg en aan
de Meerweg en Koningslaan ten behoeve van de wegverbreding,,
1972-1978

5397

Meentweg: kredietverlening voor de aanleg van een verhoogd
trooir op de rabatstrook aan de noordzijde tussen de Parklaan
en Nieuwe 's-Gravelandseweg ten behoeve van de schoolkinderen
van de Gooilandschool,, 1983
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5398

Meersteeg en Meerkade: correspondene met de gemeente
Naarden inzake het betalen van een bijdrage aan het onderhoud
van de wegen,, 1926

5399

Meerweg: overname om niet van percelen grond van A.T. Merkx
(Berkenstein) en de vereniging "Kinderhulp" te Amsterdam,, 1927
1928

5400

Meerweg: aankoop van een perceel grond van J. van Schevichaven
langs de voormalige villa Tudesca en kredietverlening voor de
aanleg van een verhoogd trooir tussen de Oranjelaan en de Graaf
Florislaan,, 1927 1929

5401

Meerweg: aankoop van een perceel grond van A.C.J. Goeng
gelegen op de hoek met de Koningslaan,, 1933 1934

5402

Meerweg: aankoop van een perceel grond van W. Krijnen jr. en
kredietverlening voor de aanleg van een verhoogd trooir tussen
Prins Mauritslaan en Graaf Florislaan,, 1935

5403

Meerweg: overname van een perceel erfpachtsgrond van de
Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren afdeling
Gooiland,, 1939

5404

Meerweg: aankoop van percelen grond van mevrouw C.H.
Fischer-Meyer en baron H.C.J.A. van Lamsweerde gelegen tussen
Koningslaan en Oranjelaan,, 1940 1941

5405

Meerweg: aankoop van een perccel grond van het Christelijk
Instuut Brandsma gelegen tussen de Graaf Wichmanlaan en de
Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1943 1944

5406

Meerweg: aankoop van een perceel grond van M. Goote gelegen
aan de hoek H.J. Schimmellaan,, 1956 1958

5407

Meerweg: aankoop van percelen grond van C.J.M.J. Poelmann en
J.C. Boldoot N.V. gelegen tussen de Nieuwe 's-Gravelandseweg en
de Parklaan,, 1960 1961

5408

Meerweg: aankoop van een perceel grond van J. Jansen gelegen
aan de hoek Zwarteweg,, 1963 1964

5409

Meerweg: aankoop van percelen grond gelegen voor de huisnrs.
9, 11, 16, 18, 23, 31 t/m 41 oneven en 45 ten behoeve van de
verbreding van de weg,, 1966 1972

5410

Meerweg: aankoop van percelen grond gelegen voor de huisnrs.
10, 12, en 14, en 21 t/m 29 oneven ten behoeve van de verbreding
van de weg,, 1972

5411

Meerweg: gunning van werkomschrijving voor het aanpassen van
de riolering en het leveren en leggen van een persleiding in een
gedeelte van de Meerweg,, 1987 1988

5412

Melkstraat: correspondene met de voorzier van Stad en Lande
van Gooiland, E. Luden, inzake de status en het onderhoud van
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de weg en de status en het herstel van de meentbrug in de
Melkstraat,, 1923-1925
5413

Melkstraat: correspondene met de gemeente Hilversum inzake
het onderhoud en de afsluing van de weg alsmede voorbereiding,
gunning en oplevering van de werkomschrijving voor het leggen
van een vrijvervalriool in de Melkstraat en het vernieuwen van de
verharding met bijkomende werken, 1978-1980

5414

Melkweg: planontwikkeling en kredietverlening voor het
verbeteren van de weg door het leggen van een riolering, het
aanbrengen van een nieuw klinkerdek met aan elke zijde een
tegeltrooir alsmede aanbieding tot afstand van percelen grond
gelegen voor de kadastrale percelen Bussum sece E 743 en 1727
aan de Beerensteinerlaan nabij de Melkweg,, 1943

5415

Meulewiekelaan: planontwikkeling en kredietverlening voor de
doortrekking naar het Prinses Beatrixplantsoen,, 1940 1941

5416

Molenlaan: planontwikkeling en kredietverlening voor de
verbetering en riolering van de Molenlaan alsmede overname
om niet van percelen grond van mejufrouw weduwe J. de Jong
en N. Post, ruiling met Chr. Kok van perceel Bussum sece B 1623
gedeeltelijk tegen Bussum sece b 1377 gedeeltelijk en aankoop
van percelen grond van J. de Gooier uit Blaricum en J. de Gooier uit
Bussum,, 1926 1929

5417

Nassaulaan: overname om niet van percelen grond van J.C.
Langemeyer,J. Rijnja en G. van den Berg; L. Vonk; H. van Dijk
alsmede aankoop van een perceel grond van l. Vonk een en ander
ten behoeve van verbreding van de weg , 1925-1926

5418

Nassaulaan: verkrijging van een vergunning van de Hollandse
IJzeren Spoorweg Maatschappij voor het in gebruik nemen van een
perceel grond nabij de spoorwegovergang,, 1926

5419

Nassaulaan: aankoop van een perceel grond van de ﬁrma
Gebr. Pooters, L. Jacobs en de ﬁrma D. Bouwman en Zoon ten
behoeve van wegverbreding op het plein met de Vlietlaan
en Veerstraat alsmede verkrijging van een vergunning van de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij tot het verplaatseen
van de spoorwegafsluing tussen km. 22,694 en 22,710 en het
aanbrengen van een bestrang op het vrijkomende gedeelte
spoorweggrond,, 1926 1928

5420

Nassaupark: rapportage van de directeur van gemeentewerken van
de afvoer van het hemelwater bij W.C.J. van Es,, 1926

5421

Nassaupark: aankoop van een perceel grond van B.J.C. van Kooten
op de hoek met de Lindelaan,, 1939

5422

Nassaupark: aanleg van een verhoogd trooir aan de zuidzijde,,
1977

5423

Nassaupromenade: treﬀen van verkeersvoorzieningen,, 1974-1977

5424

Nassaupromenade: aanbrengen van luifels,, 1974 1978
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5425

Nassaupromenade: aangaan van overeenkomsten met winkeliers
aan de Nassaulaan 1 t/m 21 tot inrichng van de promenade,,
1975 1976

5426

Nassaupromenade: aangaan van overeenkomsten met winkeliers
aan de Nassaulaan 22 t/m 48 tot inrichng van de promenade,,
1975-1976

5427

Nassaupromenade: aangaan van overeenkomsten met winkeliers
aan de Nassaustraat en de Vlietlaan tot inrichng van de
promenade,, 1975-1976

5428

Nassaupromenade: overleg van diverse commissies, met het
bedrijfsleven, raadsbesluit tot aanleg van de Nassaupromenade,
oprichng en samenstelling en verkrijging van een voorlopige
rapportage van de werkgroep Nassaupromenade,, 1975 1976

5429

Nassaupromenade: ﬁnanciële opzet, verkrijging
rijkssubsidie, verdeling van kosten, intrekking van de
onderhoudsbijdrageregeling en deﬁnieve afrekening,, 1975-1980

5430

Nassaupromenade: aanbesteding en opening van bestek
1976-3 voor het verrichten van bestrangswerkzaamheden
met bijkomende werken ten behoeve van het maken van een
voetgangersgebied in de Nassaulaan en Nassaustraat,, 1976

5431

Nassaustraat: overname om niet en aankoop van percelen grond
alsmede planontwikkeling en kredietverlening voor de verbetering
en riolering van de weg en vervanging van de drinkwaterleiding,,
1926 1933

5432

Nieuwe Englaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbetering van de weg en aanleg van riolering,, 1940-1943

5433

Nieuwe Englaan: herinrichng tot woonerf wegens het gebruik als
sluipweg,, 1978 1981

5434

Nieuwe Hilversummerweg: aankoop van een perceel grond van
J.A. van Zutphen ten behoeve van de verbetering van het kruispunt
met de Beerensteinerlaan,, 1930

5435

Nieuwe Hilversummerweg: aankoop van percelen grond van
C.G.M. Coenen-Huibers, H. Los en G. Scherpel, gelegen voor de
huisnrs. 21, 23 en 25, ten behoeve van de verbreding van de weg, ,
1956

5436

Nieuwe Hilversummerweg: planontwikkeling ten behoeve van de
verbetering van het kruispunt met de Iepenlaan en aankoop van
een perceel grond van L.A. Dronkert,, 1962-1963

5437

Nieuwe Hilversummerweg: aankoop van percelen grond gelegen
voor de huisnrs. 10 en 17,, 1969 1974

5438

Nieuwe 's-Gravelandseweg: planontwikkeling voor de verbetering
tussen de spoorwegovergang en de Meerweg,, 1924
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5439

Nieuwe 's-Gravelandseweg: plantontwikeling en kredietverlening
voor de aanleg van een ﬁetspad en wandelpad langs de
's-Gravelandseweg van het kruispunt met de Nieuwe 'sGravelandseweg tot het landgoed Bantam alsmede verkrijging
van toestemming van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland
hiervoor,, 1924 1925

5440

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop, verkoop en ruiling van
percelen grond alsmede kredietverlening ten behoeve van de
verbetering van het plein tegenover hotel Nieuw Bussum nabij de
spoorwegovergang naar de Generaal de la Reijlaan,, 1926 1928

5441

Nieuwe 's-Gravelandseweg: verbetering van het gedeelte van de
Parallelweg bij de spoorwegovergang,, 1927 1928

5442

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aanleg van een wandelpad tussen de
Graaf Wichmanlaan en de Meerweg,, 1928 1929

5443

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van percelen grond ten
behoeve van de verharding van de weg tussen Meerweg en
Middenlaan,, 1930

5444

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van een perceel grond van R.
Schipper ter verbreding van de weg,, 1932

5445

Nieuwe 's-Gravelandseweg: verbetering van de bocht ten zuiden
van de poliepost,, 1940

5446

Nieuwe 's-Gravelandseweg: voorbereiding, aanbesteding
en gunning van bestek 1953-1 voor het verbeteren van de
Parallelweg, het verbeteren van gedeelten van de Nieuwe 'sGravelandseweg en de Graaf Wichmanlaan, verkrijging om
niet en aankoop van enkele percelen grond van J. Matser aan
de Graaf Wichmanlaan en Oranjepark, overeenkomst met de
Nederlandse Spoorwegen en aankoop van percelen grond aan de
Graaf Wichmanlaan voor de huisnrs. 50 t/m 64, , 1952 1958

5447

Nieuwe 's-Gravelandseweg: voorbereiding, aanbesteding en
gunning van bestek 1954-3 voor het verbeteren van gedeelten van
de Nieuwe 's-Gravelandseweg, de graaf Florislaan, de Koningslaan
en de Graaf Wichmanlaan en het verbeteren van de Gudelalaan,
het Lomanplein en de Laan van Suchtelen van de Haare en de
aankoop van percelen grond,, 1954 1962

5448

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van een perceel grond van
A.P. van de Sigtenhorst op de hoek met de Middenlaan,, 1955

5449

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aanleg van een trooir bij het lyceum
Willem de Zwijger nabij de Middenlaan,, 1955

5450

Nieuwe 's-Gravelandseweg: overname van een perceel grond van
de coöperaeve ﬂatexploitaevereniging "Het Spiegel" op de hoek
met de Meentweg,, 1959

5451

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aanleg en exploitae van de verlichng
ten behoeve van de reconstruce van het kruispunt met de Franse
Kampweg,, 1964
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5452

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van een perceel grond op de
hoek van de Lindelaan van P.L.M. van de Vliet,, 1966

5453

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van percelen grond voor de
huisnrs. 17 en 19,, 1968 1971

5454

Nieuwe 's-Gravelandseweg: planontwikkeling, kredietverlening
en gunning van bestek 1970-3 voor het verbeteren en rioleren
van gedeelten van de Bredelaan en de Nieuwe 's-Gravelandseweg
en verkrijging van een subsidie op grond van de Wet Uitkering
Wegen,, 1969-1972

5455

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van percelen grond gelegen
voor de huisnrs. 21, 27, 38, 42 en hoek met de Schimmellaan,,
1974 1976

5456

Nieuwe 's-Gravelandseweg: aankoop van percelen grond voor de
huisnrs. 44 t/m 54, 41 en de hoek met de Meerweg,, 1974 1978

5457

Nieuwe Spiegelstraat: aankoop van een perceel grond gelegen
voor huisnr. 6 van P.B.A. Dirks,, 1928 1929

5458

Nieuwe Spiegelstraat: machging van de burgemeester voor de
directeur van gemeentewerken om een riolering aan te leggen,,
1940

5459

Nieuwe Spiegelstraat: aankoop van percelen grond van de N.V.
Bensdorp ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1947 1952

5460

Nieuwstraat: aankoop van percelen grond van H.P.L. Kaarsgaren
en overname om niet van een perceel grond van C.S. Roos, ten
behoeve van de verbreding van de weg,, 1923

5461

Noorderweg: overname om niet van een perceel grond van H.D.
van Meurs,, 1972

5462

Oosterpad: aankoop van een perceel grond van de protestantschristelijke woningbouwvereniging "De Eendracht" ten behoeve
van de reconstruce,, 1969 1972

5463

Oranjelaan: overname om niet van een perceel grond van R.C.O.G.
Blans ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1972 1973

5464

Oud-Bussumerweg: kredietverlening voor de verbreding van de
weg en het aanbrengen van een riolering tussen de Verlengde
Oud-Bussumerweg en de Dr. Frederik van Eedenweg,, 1933 1934

5465

Oud-Bussumerweg: kredietverlening voor de verbetering van de
weg nabij de Landstraat,, 1939

5466

Oud-Bussumerweg: aankoop van percelen grond van H.J. de Prinse
nabij de Molenlaan,, 1943 1944

5467

Oud-Bussumerweg: aankoop van een perceel grond gelegen op de
hoek met de Simon Stevinweg van F.J. Hogguer,, 1972 1973

5468

Oude 's-Gravelandseweg: kredietverlening voor de verbetering van
de weg tussen Koedijklaan en Gooilandse weg,, 1920 1922
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5469

Oude 's-Gravelandseweg: aankoop van een perceel grond gelegen
op de hoek met de Gooilandseweg van A.A. Kra van Ermel,, 1934
1935

5470

Parallelweg: aankoop van percelen grond gelegen tussen
de nieuwe 's-Gravelandseweg en de Graaf Wichmanlaan;
voorbereiding en aanbesteding van de riolering en verbetering
van de weg alsmede correspondene met de Nederlandse
Spoorwegen inzake overname van het eigendom van de weg, 1938
1943

5471

Parallelweg: aankoop van een perceel grond van T. van den Berg
gelegen voor huisnr. 15,, 1953 1954

5472

Parallelweg: besluit tot het toevoegen van een strook grond aan
de openbare weg, gelegen op de hoek met de Zwarteweg en
behorende tot de tuin van de hoofdopzichterswoning van de
Gemeente Gasfabriek,, 1954

5473

Parallelweg: overname om niet van een perceel grond van H.M.
Alten - van Zeggelaaar gelegen voor huisnr. 3,, 1971 1974

5474

Parallelweg: maken van een haakse kruising met de Slochterenlaan
ten behoeve van de verkeersveiligheid,, 1984 1987

5475

Parklaan: overname om niet van J. Schoor van een perceel grond
gelegen op de hoek met de Beerensteinerlaan, van C.M. van Eyden
gelegen op de hoek met de Meerweg, van F.H. Haanebeek aan
de Meerweg en grondruil met P. Reeskamp aan de Meerweg 
Parklaan  Koningslaan,, 1967-1969

5476

Plaggenweg: planontwikkeling voor het verharden en rioleren van
een deel van de weg gelegen op grond van de vereniging Stad en
Lande van Gooiland,, 1928-1929

5477

Plaggenweg: verkrijging van een bijdrage van Chr. Diters voor het
op termijn verharden van de weg voor het perceel waarop hij een
werkplaats mag verbouwen tot woning,, 1933-1939

5478

Plaggenweg: overname om niet van een perceel grond van E.A.
Postma gelegen voor huisnr. 14 op de hoek met de Heidelaan,,
1966

5479

Poststraat: planontwikkeling, kredietverlening en gunning van de
werkomschrijvng voor de werkzaamheden verband houdend met
de reconstruce van een gedeelte van het wegdek,, 1978 1980

5480

Prins Hendriklaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van
wegverbreding,, 1934

5481

Prins Hendrikpark: planontwikkeling en kredietverlening voor het
rioleren en verbeteren van de Mecklenburglaan, Schwerinlaan,
Wladimirlaan, Rostocklaan, Stargardlaan en de Albrechtlaan tussen
de Comeniuslaan en het Staonsplein en aankoop van een perceel
grond van H. Duterloo gelegen op de hoek van de Wladimirlaan en
de Mecklenburglaan,, 1935 1936
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5482

Prins Mauritslaan: kredietverlening voor het verhogen van de laan
tussen Floralaan en Corverlaan en aankoop van een perceel grond
van B. van der Erve op de hoek met de Floralaan,, 1924 1925

5483

Prinsenstraat: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van de straat,, 1936-1943

5484

Prinsenstraat: aankoop van een perceel grond gelegen voor huisnr.
137, hoek met de Brinklaan, van de Rooms Katholieke Parochie van
de Heilige Vitus voor de verbetering van het kruispunt,, 1976-1977

5485

Prinses Marielaan: aankoop van een perceel grond van B.A.E. Stap
gelegen op de hoek met de Groot Hertoginnelaan,, 1969

5486

Randweg: kredietverlening en gunning van de verharding van de
Randweg naar het aardgasontvangststaon nabij de sportvallei,,
1971 1972

5487

Regentesselaan: overname om niet van een perceel grond van J.
Sibinga Mulder gelegen tegenover de Koningin Sophielaan,, 1927

5488

Ruthardlaan: aankoop van een perceel grond van F. Boesewinkel
gelegen op de hoek Beerensteinerlaan in het kader van fase 5a van
het Spiegelplan,, 1968

5489

Sandtmannlaan: overname om niet van de weg gelegen tussen
Floralaan en de Zwarteweg van N.V. Maatschappij tot exploitae
van onroerende goederen "Zeker Bezit",, 1927 1928

5490

Schoolstraat: overname om niet van percelen grond van F.A.H.
Vellekamp en A.J. van Rijssen,, 1927 1928

5491

Simon Stevinstraat: Aankoop van percelen grond gelegen tussen
de Driestweg, de Marconiweg en Simon Stevinweg van E.G. van de
Smit en H. Lambo,, 1941

5492

Singel: klachten over en planontwikkeling voor de verbetering van
de toestand van de weg,, 1919-1925

5493

Singel: aankoop van een perceel grond van K. de Boer nabij de
Veldheimerlaan,, 1935

5494

Singel: planontwikkeling en kredietverlening voor het rioleren en
verbeteren van een gedeelte van de Singel, de Torenlaan en de
Korte Singel, het wijzigen van het kabelnet ter plaatse alsmede
aankoop van een perceel grond van A. van der Hoek gelegen op de
hoek van de Huizerweg met de Korte Singel,, 1937

5495

Sint Janslaan: overname om niet van J.H. Mouissie en aankoop
van J.F.H.J. Gieb, W. Jansen en J. van der Pol van percelen grond en
kredietverlening voor de verbreding van de laan tussen Huizerweg
en Veldheimerlaan en de verbetering van de Veldheimerlaan,,
1926 1928

5496

Sint Janslaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding en riolering tussen de Veldheimerlaan en de Singel,,
1936 1937
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5497

Sint Janslaan: aankoop van percelen grond van G. Verheul - Hom,
H.J. Kanters - Epskamp en P.J.J. van Breemen,, 1949

5498

Sint Janslaan: aankoop van een perceel grond van J.P. van den Burg
gelegen voor huisnr. 87 op de hoek met de Singel,, 1952 1953

5499

Sint Janslaan: aankoop van een perceel grond van M.W. de Boer
gelegen voor huisnr. 25 tegenover de Cereslaan,, 1955 1957

5500

Sint Janslaan: aankoop van percelen grond van de erven A. van 't
Klooster en de R.K. Bouwvereniging St. Joseph gelegen tussen de
Singel en Koopweg,, 1958 1961

5501

Sint Janslaan: overname om niet van J. van den Burg - Gersie van
een perceel grond gelegen nabij de kruising met de Singel,, 1959

5502

Sint Janslaan: overname om niet van de R.K. Bouwvereniging St.
Joseph van 2 percelen grond aan de Koopweg 84 en 85,, 1964

5503

Sint Janslaan: aankoop van een perceel grond van C.J. Versluys van der Horst,, 1965 1966

5504

Sint Janslaan: aankoop en overname om niet van percelen grond
ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1966

5505

Sint Janslaan: aankoop van 15 percelen grond gelegen voor de
huisnrs. 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 30, 39, 41, 49, 51, 53, 63 en
69,, 1966 1970

5506

Sint Janslaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van de weg,, 1967 1970

5507

Sint Janslaan: planontwikkeling voor de reconstruce en verlening
van de machging aan de directeur van Gemeentewerken om de
reconstruce in regie te doen uitvoeren,, 1986

5508

Sint Josephpark: planontwikkeling en kredietverlening voor de
aanleg en verbetering van wegen alsmede kredietverlening voor
de verlenging van de riolering in de Laarderweg,, 1925 1926

5509

Sint Josephpark: gunning van de reconstruce waaronder het
doortrekken van De Berken en De Peppels, overname om niet
van percelen grond van de R.K. Bouwvereniging St. Joseph en
verkrijging van rijkssubsidie,, 1972 1977

5510

Sint Vitusstraat: overname om niet van een perceel grond van het
R.K. kerkbestuur van Sint Vitus en aankoop van een perceel grond
van de gebroeders W. en H. Schaap ten behoeve van de verbreding
van de weg,, 1931 1934

5511

Sint Vitusstraat: aankoop van een perceel grond van A.P. van
Kerkhof gelegen op de hoek met de Kapelstraat,, 1954

5512

Sint Vitusstraat: verkrijging door verjaring van een perceel grond
voor huisnr. 9-11,, 1978

5513

Slochterenlaan: aankoop van percelen grond van Brouwers
Aardolieprodukten gelegen voor de Prinsenstraat 19 en 21 en van
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F.G. van Reede gelegen voor huisnr. 6 alsmede kredietverlening
voor de aanleg van trooirs en parkeerstroken,, 1965-1969
5514

Spiegel: planvorming, verkrijging van adviezen en besprekingen
van plannen inzake de verbetering en riolering van wegen,, 1929
mei 1933

5515

Spiegel: planvorming, verkrijging van adviezen en besprekingen
van plannen inzake de verbetering en riolering van wegen,, april
1933 maart 1939

5516

Spiegel: planvorming, verkrijging van adviezen en besprekingen
van plannen inzake de verbetering en riolering van wegen,, juli
1939 1941

5517

Spiegel: aankoop van een perceel grond gelegen op de hoek van de
Nieuwe Spiegelstraat en de Herenstraat,, 1938

5518

Spiegel: verbetering van gedeelten van de Lindelaan, Spiegelstraat,
Iepenlaan en Beerensteinerlaan,, 1938

5519

Spiegel: verbetering en riolering van het Nassaupark en
aanliggende wegen,, 1941

5520

Spiegel: aankoop van percelen grond gelegen aan de Graaf
Wichmanlaan, Meentweg, Meerweg en Spiegeldwarsstraat,, 1943
1947

5521

Spiegel: aankoop van percelen grond gelegen aan de Graaf
Wichmanlaan hoek Meerweg en Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1945
1946

5522

Spiegel: verkrijging van noes van de directeur van
gemeentewerken betreﬀende het aantal beer- en zinkpuen en
mogelijke rioolaansluingen in het Spiegel alsmede betaling door
grondexploitanten van de kosten van rioolaanleg,, 1953

5523

Spiegel: verkrijging van fotokopieën van krantenarkelen over
wateroverlast, overzichten van "Spiegelplannen", onderzoek
naar het invoeren van een baatbelasng alsmede overleg met
bewoners,, 1954-1955

5524

Spiegel: vaststelling van een basisplan voor de aanleg van riolering
en voor de verbetering van wegen in het Spiegel,, 1961

5525

Spiegel: aanbesteding en gunning van fase 1 van het Spiegelplan
volgens bestek 1962-3 voor het verbeteren en rioleren van de
Zwartweg en het rioleren van de Comeniuslaan en een gedeelte
van de Brinklaan,, 1962 1963

5526

Spiegel: aanbesteding en gunning van fase 2 van het Spiegelplan
omvaende het aanleggen van riolering in en het verbeteren van
de P.J. Lomanlaan, de Fortlaan, de Floralaan, de Corverlaan en
gedeelten van de prins Mauritslaan en de Graaf Florislaan,, 1963

5527

Spiegel: aanbesteding en gunning van fase 3 van het Spiegelplan
volgens bestek 1963-6 voor het verbeteren en rioleren van
gedeelten van de Groot Hertoginnelaan, Koningin Sophielaan,
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Prins Mauritslaan, Graaf Florislaan, Boslaan en Meerweg, en de
gehele Regentesselaan en Prinses Marielaan,, 1963 1964
5528

Spiegel: aanbesteding en gunning van fases 4a en 4b van het
Spiegelplan volgens bestek 1965-2 voor het verbeteren en rioleren
van gedeelten van de Groot Hertoginnelaan, Kon. Sophielaan,
de gehele Statenlaan, Koninginneweg en Nassaupark en bestek
1965-4 voor het verbeteren en rioleren van gedeelten van de J.F.
Evertslaan, Koedijklaan, Bredelaan en de gehele prinses Irenelaan,,
1964 1965

5529

Spiegel: verkrijging van noes betreﬀende de verwerving van
percelen grond, ﬁnanciering van de Spiegelplannen, bepaling
van het bedrag per woning voor de aanleg van riolering, de
faseverdeling, de uitvoering en overleg met het Spiegelcomité, ,
1964 1977

5530

Spiegel: voorbereiding, aanbesteding en gunning van fase 5
van het Spiegelplan volgens bestek 1966-2 voor het verbeteren
en rioleren van gedeelten Groot Hertoginnelaan, Nieuwe 'sGravelandseweg, Beerensteinerlaan en de gehele Heidelaan,, 1965
1968

5531

Spiegel: voorbereiding, aanbesteding en gunning van fase 6 van
het Spiegelplan volgens bestek 1970-2 voor het verbeteren en
rioleren van gedeelten Plaggenweg, Nieuwe Hilversummerweg,
Iepenlaan en Gooibergstraat en de gehele Ruthardlaan, Spoorlaan,
Meijerkamplaan en de Korte Meijerkamplaan,, 1969 1970

5532

Spiegel: voorbereiding, aanbesteding en gunning van fase 8
van het Spiegelplan volgens bestek 1971-1 voor het verbeteren
en rioleren van gedeelten van de Meentweg, J.F. Evertslaan,
Koningslaan, Boslaan, Koningin Emmalaan en de gehele
Stadhouderslaan, Waldecklaan en Prins Bernhardlaan alsmede
fase 7 van het Spiegelplan volgens werkomschrijving verbetering
en riolering van gedeelten Meentweg, J.F. Evertslaan, Heuvellaan,
Koningslaan, koningin Emmalaan en Parklaan,, 1971 1973

5533

Spiegel: voorbereiding, aanbesteding en gunning van fase 9 van
het Spiegelplan volgens werkomschrijving voor de verbetering en
riolering van gedeelten Meerweg, Graaf Florislaan, Koningslaan en
Koningin Emmalaan,, 1971 1972

5534

Spiegel: voorbereiding en gunning van fase 10 van het Spiegelplan
betreﬀende het rioleren en verbeteren van de Meerweg van
de Graaf Florislaan tot halverwege de Parklaan, de Parklaan
van de Graaf Wichmanlaan tot de Boslaan, de Oranjelaan en
de Koningslaan van de Graaf Wichmanlaan tot de Koningin
Emmalaan,, 1972

5535

Spiegel: voorbereiding, goedkeuring en gunning van fase 12 van
het Spiegelplan ter verbetering van de riolering van gedeelten
van de J.F. Evertslaan, Heuvellaan, Koedijklaan, Koningslaan en
Willemslaan van het Spiegelplan,, 1972 1973
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5536

Spiegel: voorbereiding en kredietverlening voor fase 11, 13 en
14 van het Spiegelplan alsmede gunning van fase 11 delen van
de Meerweg, Nieuwe 's-Gravelandseweg, Middenlaan, Boslaan,
Parklaan en de gehele H.J. Schimmellaan, fase 13 aanbesteding
en gunning van bestek 1975-2 inzake het verbeteren en rioleren
van gedeelten van de Koedijklaan, Willemslaan, Parklaan en
Gooilandseweg en de gehele Oude 's-Gravelandseweg en
Gooilaan,, 1973 1975

5537

Spiegel: aanbesteding en gunning van fase 14 van het Spiegelplan
volgens de werkomschrijvingen voor de verbetering en riolering
van gedeelten Plaggenweg, Gooilandseweg, Nieuwe 'sGravelandseweg, Nieuwe Hilversummerweg en Willemslaan en
verder volgens de bepalingen van bestek 1975-2,, 1975 1976

5538

Spiegel: beantwoording van vragen van het gemeenteraadslid F.Th.
Witkamp over de riolering in het Spiegel door de directeur van
gemeentewerken,, 1977

5539

Spiegel: aanleg van een pomp ten behoeve van de bemaling van
het regenwaterriool van het Spiegel,, 1987 1988

5540

Spiegeldwarsstraat: aankoop van percelen grond van H. Blaas en
H.T. Ruegg,, 1956 1958

5541

Spiegelstraat: overname om niet en aankoop van percelen grond
ten behoeve van de verbreding van de weg,, 1926 1932

5542

Spiegelstraat: aankoop van P. Theeb en T.J. Maassen en ruiling
met A.S. Kreyl van percelen grond en kredietverlening voor de
verbreding van de weg,, 1932 1933

5543

Spiegelstraat: aankoop van percelen grond van W.J. Krijnen en J.G.
en H.G. Scholten,, 1935

5544

Spiegelstraat: overname om niet van A. Kuiper - Brouwer van een
perceel grond gelegen op de hoek met het Nassaupark,, 1959

5545

Spiegelstraat: overleg met winkeliers en kredietverlening voor
reconstruce,, 1984 1988

5546

Spiegelstraat: planontwikkeling en gunning van de gedeeltelijke
reconstruce,, 1986 1989

5547

Spoorlaan: aankoop van een perceel grond van L. Kanneworﬀ,,
1938

5548

Statenlaan: aankoop van een perceel grond gelegen op de hoek
met de Groot Hertoginnelaan van G. van Garderen,, 1937

5549

Statenlaan: overname om niet van een perceel grond gelegen
voor huisnr. 9 van J. van Houwelingen in het kader van de
volkshuisvesng,, 1965

5550

Staonsplein: planontwikkeling, overeenkomst met NS,
aanbesteding en gunning van bestek 1976-5 voor het verbeteren
van het Staonsplein en een gedeelte van de Albrechtlaan,, 1973
1977
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5551

Staonsweg: aanleg van het Staonsplein en verbetering van de
Staonsweg alsmede aankoop van percelen grond,, 1925-1927

5552

Struikheiweg: bepaling van het tracé van de weg in verband met
de bouw van verpleegstersﬂats bij het Majellaziekenhuis,, 1970

5553

Thierensstraat: overname om niet van een perceel grond van B.
Faber gelegen voor huisnr. 5,, 1924

5554

Thierensstraat: planontwikkeling en kredietvelening voor de aanleg
van een riolering in de Thierensstraat, en een gedeelte van de
Lammert Majoorlaan en Singel,, 1935

5555

Vaartweg: overname om niet, ruiling en onteigening van percelen
grond ten behoeve van de verbetering,, 1924 1928

5556

Vaartweg: aankoop van een perceel grond van H.C.P.E. Schreuder Mulder,, 1972

5557

Van Galenlaan: planontwikkeling, kredietverlening voor en gunning
van de reconstruce,, 1988 1989

5558

Veerstraat: aanbesteding en gunning van de reconstruce 1e fase
vanaf de Passage tot aan de Brinklaan,

5559

Veerweg: overname om niet en aankoop van percelen grond
ter verbreding van de weg alsmede planontwikkeling voor de
verbetering van de hoek met de Brinklaan,, 1927

5560

Veerweg: aankoop van een perceel grond van A.A. Blokker,, 1941

5561

Veldheimerlaan: aankoop van percelen grond gelegen voor de
huisnrs. 45 t/m 51 oneven,, 1966-1970

5562

Veldweg: planontwikkeling voor de verbetering van het
onverharde deel van de weg alsmede overname om niet en
aankoop van percelen grond,, 1927 1931

5563

Veldweg: planontwikkeling aanbesteding en gunning van de
reconstruce van de weg,, 1987 1989

5564

Verbindingslaan: aankoop van een perceel grond van P.L. van
Gelderen,, 1937

5565

Verlengde Oud-Bussumerweg: aanbrengen van een
klinkerbestrang,, 1921

5566

Verlengde Oud-Bussumerweg: aankoop van een perceel
grond gelegen op de hoek met de Lammert Majoorlaan van J.
Ruizendaal,, 1929 1930

5567

Verlengde Oud-Bussumerweg: aankoop van een perceel grond van
H.H. Moossdorﬀ,, 1946

5568

Visserstraat: aankoop van percelen grond ten behoeve van de
verbreding van de weg,, 1934 1938

5569

Visserstraat: overname om niet van een perceel grond voor
huisnrs. 42-44,, 1970
Pagina 289

5570

Visserstraat: instemming met de herstrang en plaatsing van
parkeermeters,, 1984

5571

Vlietlaan: verkrijging van een vergunning van de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij voor het maken van een
aansluing op het spoorwegriool,, 1919

5572

Vlietlaan: aankoop van percelen grond ten behoeve van verbreding
van de weg, stuing van een verjaring gebruik hoek met Generaal
de la Reyweg als verhoogd terras bij hotel-café Vlietlaan,,
1927-1931, 1934-1936, 1958, 1962

5573

Vlietlaan: voorbereiding, aanbesteding en gunning van
bestek 1937-22 voor het aanleggen van een asfaltdeklaag en
wegfundering in de Vlietlaan alsmede verkrijging van vergunning
van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij voor het
hebben en houden van een haag en het inrichten van een strook
spoorweggrond tot rijwielpad,, 1935 1937

5574

Vlietlaan: onteigening en overname van percelen grond van de
erven Verbeek en P.H.M. Oo c.s.,, 1936 1938

5575

Vlietlaan: planontwikkeling voor het verlengen van de Vlietlaan
over het terrein van Mariënburg van de O.L.V. schng
Amersfoort,, 1975 1976

5576

Voormeulenweg: wijziging van het dwarsproﬁel,, 1929 1930

5577

Vossiuslaan: vaststelling van het verkavelingsplan alsmede
kredietverlening voor de aanleg van riolering,, 1923 1924

5578

Vossiuslaan: verkoop van een perceel grond aan A. Aikema-Müller,
bewoonster van het pand Constanjn Huygenslaan 2a ten behoeve
van de uitgang van haar garage,, 1930

5579

Vossiuslaan: ruiling van percelen grond met W.J. Krijnen en de
Gooische H.B.S. ten behoeve van de doortrekking van de weg naar
de Lammert Majoorlaan,, 1938 1940

5580

Wilhelminaplantsoen: planontwikkeling voor de verbetering van
het park,, 1919

5581

Wilhelminaplantsoen: aankoop van een perceel grond van de
Roomsch Katholieke Leeszaal "Dr. Schaepman",, 1930

5582

Wilhelminaplantsoen: verbetering van het plantsoen in
werkverschaﬃng,, 1934 1935

5583

Willem Kalﬂaan: aanleg van een weg ten behoeve van de nieuw
gebouwde Julianaschool,, 1930

5584

Willem Kalﬂaan: aankoop van een perceel grond voor huisnr. 1 ten
behoeve van de verbreding van de Huizerweg,, 1973 1974

5585

Willem Kalﬂaan: voorbereiding, aanbesteding en gunning van de
vervanging van de riolering, het wegdek en de trooirs,, 1982 1983

5586

Zanderijweg: gunning van de riolering op het parkeerterein,, 1985
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5593-5595

5596

5587

Zwarteweg: wijzigen van de grindverharding in klinkerverharding
en aanleg van riolering van het gedeelte tussen de spoorweg en de
Gudelalaan,, 1919 1923

5588

Zwarteweg: verlening van medewerking aan de verbetering van
de verkeersweg tussen Weesp en Hilversum op het kruispunt
Bussummergrintweg, Zwarteweg en Franse Kampweg door de
Provinciale Waterstaat alsmede aankoop van perceel grond van Jhr.
Dedel,, 1930 16 augustus 1931

5589

Zwarteweg: verlening van medewerking aan de verbetering van
de verkeersweg tussen Weesp en Hilversum op het kruispunt
Bussummergrintweg, Zwarteweg en Franse Kampweg door de
Provinciale Waterstaat alsmede aankoop van een perceel grond
van Jhr. Dedel,, 17 augustus 1931 1932

5590

Zwarteweg: aankoop van percelen grond voor de wegverbetering,,
1957 1966

5591

Zwarteweg: aankoop van percelen grond tussen de P.J. Lomanlaan
en Fortlaan ten behoeve van het verbreden van de weg,, 1963
-1964, 1967-1968

5592

Zwarteweg: voorbereiding, aanbesteding en gunning van het
herproﬁleren van de weg,, 1986

8406

Brediusweg: vervanging van de riolering en reconstruce van de
weg, 1988 - 1989

1

Verbetering of verbreding van spoorwegovergangen,, 1921-1926
5593

Nassaulaan en Herenstraat: verkrijging om niet van de Onze Lieve
Vrouwe Schng te Amersfoort van een strook grond kadastraal
bekend Bussum sece E 1316 (ged.); Gooibergstraat,, 1921 1926

5594

Generaal de la Reylaan: aangaan van een overeenkomst met de
Nederlandsse Spoorwegen tot verbreden van de overweg,, 1954

5595

Zwarteweg-Comeniuslaan: procedure voor de Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven in Nederland tegen N.V. Aannemersbedrijf
Jac. De Krom,, 1958 1965

Verbetering van een bosparj aan de Jacob Obrechtlaan en de Vosmaerlaan,, 1934 1935

6.08.01.01.03 Onderhoud en instandhouding
5597

Verkrijging van rapporten van de gemeentearchitect en de directeur van
Gemeentewerken betreﬀende het (asfal)teren en stofvrij maken en houden van wegen en
het houden van proeven met teerpreparaten,, 1920-1926

5598

Verkrijging van urgenestaten en een asfalteringsplan alsmede van de noe
wegenvraagstuk van de directeur van gemeentewerken,, 1924-1926

5599

Verkrijging van rapportages van de directeur van gemeentewerken betreﬀende kosten
en resultaten van sneeuwruimen en het beantwoorden van vragen van raadsleden,,
1924-1926
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5600

Noes van en correspondene met de directeur van gemeentewerken betreﬀende het
onderhoud van wegen en de aanleg van riolering,, 1928-1930

5601

Vaststelling van nadere bepalingen bij arkel 42c van de algemene polieverordening
betreﬀende het schadelijk verklaren voor het wegdek van diverse soorten hoeeslag,,
1929 1931

5602

Minuut van uitgaande brief aan de directeur van gemeentewerken betreﬀende wijziging
van de wijze van toezegging van schadevergoeding bij werkzaamheden aan openbare
wegen,, 30 november 1935

5603

Verkoop van enige percelen grond op het kruispunt Bussummergrindweg - Fransche
Kampweg - Naarderweg ter regeling van de beheersgrens bij het zogenoemde rondpoint
alsmede geschil met de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland inzake onderhoud van
verlichng en bebakening van het kruispunt,, 1938

5604

Verkrijging van voorschrien voor het ruimen van sneeuw en strooien van zand,, 1941
1974

5605

Verkrijging van kredieten voor het herstellen en zonodig vervangen van teerslaktrooirs
door tegeltrooirs,, 1946 1948

5606

Verkrijging van meerjarenplanningen voor het onderhoud van wegen van de dienst
gemeentewerken,, 1974 1991

5607

Noes van de directeur van gemeentewerken betreﬀende buitengewone schade aan
wegen als gevolg van de strenge winter en verlening van krediet voor herstel,, 1979

5608

Verlening van krediet voor het vervangen van hekwerk op de zuidelijke oprit van het
viaduct in de Brinklaan,, 1980

5609

Verkrijging van het straatveegplan 1984 en de nota straatveegdienst van het bedrijf De
Reiniging,, 1985

5610

Voorstellen van de directeur gemeentewerken tot beleidsombuiging op het gebied van
verhoging hondenbelasng en beperking van het schoonhouden van straten en de reace
van het bedrijf De Reiniging hierop,, 1987

5611

Verlening van krediet voor extra onderhoud van trooirs,, 1987 1988

5612

Verkrijging van de nota aanpak hondenpoep van de directeur gemeentewerken,, 1988

5613

Instemming met de noe onkruidbestruiding openbare wegen van het bedrijf De
Reiniging en onderzoek naar inschakeling van buurtverenigingen bij onkruidbestrijding,,
1988 1989

5614

Verkrijging van een inventarisae van niet-funconele trooirgedeelten en voorstel tot
vervanging door groenvoorzieningen,, 1989

8354

Periodieke verlenging van de gemeenschappelijke regeling met Naarden inzake het
onderhoud, de verbetering en de riolering van wegen alsmede het onderhoud van de
Bussummervaart, 1965 - 1991
1

9149-9150

Leggers der wegen, 1934 - 1959
9149

Naamlijst der wegen (legger wegenwet), nrs. 1-11, 1934 - 1941

1
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9150

Naamlijst der wegen, opgenomen in de legger der wegen, tweede
wijzigingslegger, nrs. 1-11, 1958 - 1959

1

6.08.01.01.04 Verlichng
5615-5616

Aangaan van overeenkomsten met het Provinciaal electriciteitsbedrijf van Noord-Holland
inzake de zorg voor de openbare straatverlichng en levering van electrische energie,,
1942 1988
5615

1942 1967

5616

1968 1988

5617

Overzicht van openbare verlichng,

5618

Besluit tot overdracht van het toezicht op en het onderhoud van de electrische
straatverlichng van de Gemeente Gasfabriek aan het Gemeentelijk electriciteitsbedrijf
alsmede besluit tot electriﬁcae van gaslantaarns,, 1919 1923

5619

Voorstel van de directeur van gemeentewerken om de wegen in te delen in klassen
krachtens arkel 36 van het Motor- en rijwielreglement,, 1928 1930

5620

Vaststelling van tarieven voor (her)bestrangen ten behoeve van gemeentebedrijven,
Bussumse Waterleiding maatschappij, rijkstelefoon en Provinciale electriciteitsbedrijf,,
1932 1935

5621

Vaststelling en wijziging van een straatverlichngsplan,, 1958 1963

6.08.01.01.05 Beplanng
5622

Rapportage door de directeur van Gemeentewerken betreﬀende het verkrijgen van
subsidie voor herbebossing en herbeplanng van door oorlogshandelingen vernielde
beplanngen,, 1946

5623

Aanbrengen van groen in groenarme en groenloze straten,, 1977 1979

5624

Verkrijging van een inventarisae van laanbomen en kredietverlening voor uitvoering van
het onderhoudsplan,, 1977 1979

5625

Vaststelling van het inspraakbeleid bij planten en vervangen van straatbomen,, 1979 1980

5626

Verkrijging van het beleidsplan straatbomen Bussum,, 1987 1989

6.08.01.01.06 Bijkomende werken
5627-5631

5632-5633

Aanleg van parkeerplaatsen langs openbare wegen en het zonodig toestemming verlenen
aan derden om parkeergelegenheid op eigen terrein aan te leggen,, 1937
5627

1937

5628

1965 1969

5629

1970 1974

5630

1975 1979

5631

1980 1989

Inrichten van een terrein aan de Struikheiweg als vrachtwagenparkeerplaats,, 1977-1981
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5634-8372

5637-5639

5632

Planvorming en nemen van voorbereidingsbesluit ten behoeve van
de aanleg en verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van
de provincie voor de aanleg,, 1977 1981

5633

Verkrijging van ontheﬃng van arkel 3 lid 1 sub j van de
Verordening bescherming bodem en grondwater Noord-Holland
van de provincie, vaststelling van een nieuw voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan Zuid-west 1956 en besluit om niet tot aanleg
over te gaan,, 1979-1980

Verlening van medewerking aan de bouw van parkeergarages door de maatschappij voor
projectontwikkeling Empeo uit Utrecht,, 1981-1984
5634

Parkeergarage Raadhuisgronden,, 1981 1984

5635

Parkeergarage De Olmen,, 1981-1984

5636

Parkeergarage De Olmen, tekeningen,, 1983

8371

Parkeergarage Nieuwe Brink, 1983 - 1987

8372

Parkeergarage De Olmen, bouw, 1983 - 1984

Onderzoek naar het parkeerbeleid in de gemeente,, 1985 1988
5637

Verkrijging van een parkeeronderzoek van Adviesbureau voor
ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichng Roerdam,, 1985 1986

5638

Inspraakreaces, zienswijze,, 1985 1986

5639

Evaluae en wijziging van de technische organisaestructuur
parkeren,, 1985 1988

5640

Aanbrengen van straatnaamborden aan straatlantaarns alsmede verlichng van
straatnaamborden,, 1920-1921

5641

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Naarden betreﬀende het verlichten van
de Amersfoortsestraatweg vanaf de Kaesteeg tot aan de Huizerweg,, mei 1924

5642

Plaatsing van bordjes "naar het dorp" op verzoek van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer voor Bussum en Naarden,, 1925

5643

Plaatsing van waarschuwingsborden "school" nabij scholen,, 1927-1928

5644

Opdracht aan de Commissaris van Polie om de verplaatsbare parkeerborden in de
Nassaulaan, Brinklaan en Kapelstraat door de polie te laten verplaatsen,, 1932

5645

Aanwijzing van plaatsen waar geparkeerd mag worden,, 1933

5646

Opdracht aan de directeur van Gemeentewerken om borden te plaatsen met opschri
"Kommandantur Hilversum,", 1940

5647

Verkrijging van circulaires en voorschrien met betrekking tot het plaatsen van
verkeersborden voor militair gebruik alsmede afsluing van de Vossiuslaan tussen de
huisnrs. 15 en 21 op last van Duitse bezeer,, 1940 1948

5648

Rapportages van de directeur van Gemeentewerken en verlening van toestemming om op
zeer beperkte schaal straatverlichng te ontsteken,, 1946 1948

5649

Verlening van toestemming aan de ANWB voor het plaatsen van aanduidingsborden voor
kampeer- en caravanterreinen,, 1958
Pagina 294

5650

Verlening van instemming met de plaatsing en wijziging van ANWB-borden langs de grens
met de gemeente Naarden,, 1959

5651

Vaststelling van het faseplan voor de aanleg van perkeerhavens en verkrijging van een
overzicht van de stand van werkzaamheden,, 1966

5652

Treﬀen van voorbereidingen voor de bouw van parkeergarages in het centrum,, 1972 1983

5653

Verlening van vergunning aan de gemeente Naarden voor de aanleg van een
parkeerplaats en het plaatsen van een stadsplaegrond op de hoek van de Cort van der
Lindenlaan en de Zwarteweg,, 1983

5654

Aangaan van een rekening-courantovereenkomst met de Maatschappij tot exploitae
parkeergarages Bussum B.V.,, 1983

5655

Besluit tot deelname in de Schng Parkeren Bussum, instemming met wijziging van de
statuten, benoeming van bestuursleden en vaststelling van de subsidievoorwaarden,,
1983 1989

5656

Nemen van maatregelen ten behoeve van het parkeren op het Raadhuisplein,, 1984 1989

5657

Creeëren van extra parkeerruimte in het centrum voor langparkeerders,, 1987 1988

6.08.01.02 Toezicht op wegen en overgangen
5658-5659

Vaststelling van wijzigingen van de legger der wegen,, 1919 1938
5658

1919 1923

5659

1925 1938

5660

Indienen van een bezwaarschri bij de gemeente Huizen wegens opname van de
onverharde weg kadastraal bekend Huizen sece A 330 onder de bezwarende bepaling
van een verplichng tot onderhoud anders dan zandweg en afvoer van de legger van de
"Oude Weg",, 1919 1920

5662

Verkrijging van het rapport van de commissaris van polie inzake de aanvragen van
Motor-omnibusdienst gemeente Hilversum en N.V. Motorbusexploitae De Gooi-Expres
om ontheﬃng voor het rijden op wegen der derde klasse voor wagens breder dan 2,10
meter,, 1928

5663

Voorbereiding van en verkrijging van provinciale goedkeuring van een nieuwe legger der
wegen alsmede van wijzigingsleggers,, 1933-1942

5665

Verkrijging van circulaires met betrekking tot het gebruik van de Autobevrachngsdienst
van het Departement van Waterstaat alsmede verlening van medewerking aan de inname
van driehoek, rijvergunningblad, bandenkaart en A,B,D papieren van J. Verloop, H.J.M.
Volleberg, J. Veerman, J. v.d. Hoek en A. Wonder,, 1941 1943

5666

Vaststelling en intrekking van de verordening betreﬀende het vervoer van meubilaire
goederen om plunderingen van huizen van landverraders en vijanden te voorkomen,,
1945

6.08.01.03 Vervoer over wegen en overgangen
6.08.01.03.01 Zorg voor middelen van vervoer
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5667

Verkrijging van een rapport van de inspecteur van gemeenteﬁnanciën betreﬀende een
onderzoek naar de kosten van paardentrace als gevolg van de benzineschaarste,, 29 juni
1940

5668

Instemming door de burgemeester met het voorstel van de directeur van
gemeentewerken tot de aanleg van een standplaats voor een autobus van de N.V.
Gooische Tramweg Maatschappij,, januari 1942

5669

Verlening van medewerking aan het oprichten en plaatsen van wachtgelegenheden of
abri's voor autobuspassagiers van de N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij,, 1955
1974

5670

Besluit tot creae van twee reserve halteplaatsen en het voeren van een
beroepsprocedure wegens gedeeltelijke intrekking van het verkeersbesluit inzake het
parkeren in de Albrechtlaan, , 1983 1986

6.08.01.03.02 Toezicht op middelen van vervoer
6.08.01.03.02.00 Algemeen
5661

Verstrekking van informae aan de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
betreﬀende handhaving van het verbod van het gebruik van het claxonsignaal voor
motorrijtuigen binnen de bebouwde kom,, 1920

5672

Verkrijging van circulaires betreﬀende de beperking van het gebruik van personenauto's,,
1942

5679

Vaststelling en wijziging van tarieven van vrachtprijzen voor het rijden met staonerende
rijtuigen of automobielen en huurauto's en verkrijging van goedkeuring van de tarieven
van het ministerie van Verkeer en Energie,, 1920 1970

5680

Vaststelling van wijzigingen van arkel 60 van de Algemene Polieverordening,, 1926

5681

Uitvoering van het reglement op autovervoer van personen,, 1930 1940

6.08.01.03.02.01 Vervoer per autobus
5673

Correspondene met de Belangencommissie voor het Gooi, Gooise gemeenten en andere
belanghebbenden inzake het uitoefenen van toezicht op de autobusdiensten,, 1923 1939

5674

Verlening van vergunning aan de N.V. Vervoermaatschappij Centraal Nederland voor de
uitoefening van een autobusdienst binnen de gemeente Bussum,, 1973 1975

5675

Verlening van toestemming aan de N.V. Vervoermaatschappij Centraal Nederland tot het
wijzigen van de halteplaatsen bij staon Naarden-Bussum,, 1974 1977

5676

Aandeling van klachten met betrekking tot de doortrekking van de autobusdienst
Huizen - Bussum naar de Hilversumse Meent via de wijk het Spiegel,, 1974 1978

5677

Verkrijging van een ongegrondverklaring op het bezwaarschri tegen de goedkeuring door
de Rijksverkeersinspece van de ontwerpdienstregeling van Centraal Nederland,, 1981
1982

5678

Verlening van medewerking aan de inzet van een zogenoemde dorpsbus tussen Naarden
(Keverdijk) en Bussum (Spiegel),, 1985 1991

6.08.01.03.02.02 Vervoer per huurauto en taxi
5671

Verkrijging van de circulaire betreﬀende het verbod op ﬁetstaxi's,, 1941
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5682

Aanwijzing van een deskundige voor het regelmag keuren van taxi's en huurauto's en
voor het aﬂeggen van een bekwaamheidsproef alsmede vaststelling waarop gekeurd zal
worden en tegen welke prijs,, 1937 1947

5683

Verkrijging van opdrachten om het taxiverkeer sl te leggen wegens de benzineposie van
het land,, 1941

5684

Verkrijging van overzichten van inschrijvingen in het register van huurauto's,, 1941

5685

Instelling en notulen van de adviescommissie voor de taxi- en huurautobedrijven,,
1948-1959

6.08.01.04 Verkeer over wegen en overgangen
6.08.01.04.01 Verkeersveiligheid
5046

Verkrijging van subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanpak
van verkeersongevallenconcentraes en verkrijging van het onderzoeksrapport van DHV
dienaangaande,, 1984 1987

5048

Vaststelling van de nota verkeersdreiging verkeersleeaarheid in Bussum,, 1987

5049

Aanschaf van het pakket Verkeersongevallenregistrae,, 1987 1988

5692

Verlening van medewerking aan de oprichng van afdelingen in het Gooi van een
Veilig Verkeer Vereniging, alsmede aanvaarding door de burgemeester van het erevoorzierschap van de vereniging voor veilig verkeer Bussum,, 1931-1932

5693

Verlening van medewerking aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de rijksweg
Amsterdam-Amersfoort,, 1935 1940

5694

Advies van de verkeersdeskundige om de polie meer aandacht te laten schenken aan het
scherp rechts rijden teneinde scholieren niet in de war te brengen, 21 juni 1941

5695

Bemiddeling in de aandeling van verzoeken van inwoners van Bussum om te reizen naar
verboden landsdelen,, 1941

5696

Verkrijging van circulaires van het Departement van Binnenlandse zaken en adviezen van
de Commissaris van polie en de verkeersdeskundige betreﬀende de bekendmaking, op
last van de Höhere SS- und Polizeiführer, van het signaal "polie",, 1942

5697

Verkrijging van wisselbekers in de Steden-Verkeersveiligheidscompee van de Koninklijke
Nederlandse Automobiel Club,, 1951 1959

5698

Opdracht aan de directeur van Gemeentewerken om een wijziging van de
bebouwingsvoorschrien ten aanzien van het punt van uitmonding der wegen
Spiegelstraat, Iepenlaan en Nieuwe Spiegelstraat op de Herenstraat voor te bereiden,,
1953

5699

Minuut van uitgaande brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat houdende
bekendmaking van een moe van de gemeenteraad inzake de onhoudbare toestand van
Rijksweg 1 en het verzoek om de voorgenomen maatregelen te bespoedigen,, 1954

5700

Verlening van medewerking aan de Nederlandse Spoorwegen met de invoering van
automasche halve overwegbomen voor de spoorwegovergangen Nassaulaan, Generaal
de la Reijlaan, Gooibergstraat en de Herenstraat,, 1957 1960

5701

Vaststelling van de verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden
van de verkeerscommissie alsmede opheﬃng van de commissie,, 1975
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5702

Aanbrengen van akoessche signalering (ratelkkers) bij voetgangersoversteekplaatsen,,
1978

5703

Verkrijging van de uitslag van een enquête van de PSP inzake het realiseren van een
woonerf in de Peppels en de Berken in het voormalig Sint Josephpark,, 1978

5704

Verkrijging van de resultaten van een telling van het nachtelijk vrachtverkeer op de
Spiegelroute alsmede afschrien van een wijziging van de APV met betrekking tot
nachtelijk vrachtverkeer,, 1979 1980

5705

Aanbrengen van voorzieningen op het kruispunt Huizerweg - Frederik van Eedenweg Prinses Beatrixplantsoen,, 1979 1985

5706

Verbetering van de veiligheid bij de voetgangersoversteekplaats op de kruising Huizerweg
- Willem Kalﬄaan - Waltherlaan,, 1979 1988

5707

Inrichng en instelling van een 30 km-gebied in de Baerijlaan en omgeving en in
het gebied dat begrensd wordt door de Sint Janslaan, Spijkerstraat, Laarderweg,
Nieuwstraat en Huizerweg alsmede voor de Singel en de Sint Janslaan tussen Huizerweg
en Voormeulenweg en wijziging van de verkeerscirculae,, 1988

6.08.01.04.02 Verkeersmaatregelen
5708-5709

5710-5728

Onrekking van wegen of gedeelten van wegen aan het openbare verkeer,, 1916-1919
5708

1916-1919

5709

1961 1985

Instelling van parkeer-, stop- en wachtverboden, eenrichngsverkeer, verboden af te
slaan, enzovoorts,, 1931 1983
5710

1931 1956

5711

1959 1961

5712

1962 1963

5713

1964 1965

5714

1966

5715

1967

5716

1968

5717

1969

5718

1970

5719

1971

5720

1972

5721

1973

5722

1974

5723

1975

5724

1976

5725

1977
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5729-5730

5731-5739

5726

1978

5727

1979

5728

1980 1983

Afsluing van wegen,, 1958
5729

Dr. Schaepmanlaan,, 1980 1983

5730

Nassaulaan  Nassaustraat,, 1958

Vaststelling en zonodig wijziging of intrekking van verordeningen betreﬀende het
parkeren,, 1967-1971
5731

Vaststelling en intrekking van de parkeerexcessenverordening,,
1968-1970

5732

Vaststelling en wijziging van de instruce voor de
parkeercontroleurs,, 1969 1971

5733

Vaststelling en wijziging van de perkeergeldverordening alsmede
vaststelling en wijziging van de verordening parkeergeld 1978,,
1968-1969

5734

Vaststelling en wijziging van de parkeer- en
parkeergeldverordening 1984,, 1984 1985

5735

Vaststelling en wijziging van de parkeer- en
parkeergeldverordening 1987 en de verordening parkeren
belanghebbenden,, 1987 1990

5736

Vaststelling en wijziging van de parkeermeterverordening,,
1967-1971

5737

Vaststelling en wijziging van de verordening parkeermeters en automaten,, 1979 1980

5738

Vaststelling van een wijziging van de verordening parkeermeters en
-automaten inzake de beëdiging van parkeercontroleurs,, 1980

5739

Vaststelling van de verordening parkeren gedeelte Raadhuisplein,,
1985

5740

Wijziging van de Motor- en rijwielverordening,, 1920-1924

5741

Verstrekking van opgaven van het aantal en zwaarte van vrachtauto's, van taxi's en
autobusdiensten aan Gedeputeerde Staten,, 1920

5742

Bekendmaking van de aanwijzing van wegen die voor het doorgaande verkeer met
motorrijtuigen en rijwielen open moeten blijven,, 1924

5743

Verkrijging van een opgave van aan parculieren toebehorende wegen en sluing,
behoudens ontheﬃng, van alle wegen binnen de bebouwde kom voor motorrijtuigen met
een asbelasng van 1500 kg,, 1924

5744

Verzoek aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de Oude Meentweg, gelegen
op het landgoed Bantam in de gemeente Hilversum, te sluiten voor motorrijtuigen en
aanhangwagens met een wielbelasng groter dan 1200 kg,, 1927
Pagina 299

5745

Correspondene met de vereniging Stad en Lande van Gooiland en de Nederlandse
Spoorwegen inzake het plaatsen van borden eigen weg en eigen terein door genoemde
instanes,, 1931

5746

Vaststelling van besluiten tot het verbieden van het rijden met rijtuigen en handkarren en
het vaststellen van besluiten tot het aanwijzen van eenrichngswegen en de richng van
rijden op deze wegen,, 1932-1940

5747

Vaststelling van plaatsen waar motorrijtuigen zonder verlichng mogen staan alsmede
wijziging van de motor- en rijwielverordening,, 1933 1935

5748

Verlening van ontheﬃngen aan J. van den Bosch, P.J. Eijpe en mejuﬀrouw P. Mintjes voor
het berijden van voetpaden,, 1950-1951

5749

Delegae door de gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders van
de bevoegdheid tot het plaatsen van verkeerstekens op borden of wegdek die een gebod
of verbod bevaen alsmede het aanwijzen van invalideparkeersplaatsen en het verlenen
van invalideparkeerkaarten ,, 1966-1967

5750

Verkrijging van brochures van de werkgroep Bussum parkeerstad van het Gooi
van de Bussumse Ondernemers Raad alsmede machging voor de directeur
van Gemeentewerken tot het plaatsen van drie aanwijzingsborden voor
parkeergelegenheden,, 1969 1970

5751

Verlening van aanstellingen tot onbezoldigd ambtenaar van gemeentepolie en
verkrijging van commissie van opsporingsambtenaar van het ministerie van Juse voor
de parkeercontroleurs,, 1969 1985

5752

Vaststelling van het wie lijnenplan om het parkeren van auto's op trooirs te reguleren,
vernieuwing van de belijning alsmede verkrijging van de noe weg met de wie lijnen in
Bussum, van de PSP,, 1972 1981

5753

Besluit tot het handhaven van het gebruik van parkeermeters op vrijdagavonden,, 1973

5754

Circulaire voor het personeel werkzaam in het gemeentehuis betreﬀende het gebruik van
parkeervoorzieningen,, 1974

5755

Plaatsing van verkeersborden "nadering school, speelterrein of andere plaats waar
kinderen plegen over te steken" nabij scholen,, 1975 1976

5756

Verkrijging van het rapport parkeren in het centrum van Bussum van het Centraal Instuut
voor het Midden- en Kleinbedrijf en noes van Stad en Landschap betreﬀende parkeren
in het centrum,, 1975-1976

5757

Treﬀen van verkeersvoorzieningen in de Badhuislaan en omgeving,, 1976 1979

5758

Besluiten tot aanduiding van parkeerplaatsen voor invaliden,, 1977 1983

5759

Aanwijzing van de kruising Bloemhof met de toegangsweg van het caravanterrein en van
de kruising Veerstraat en parkeerterrein nabij de Brinklaan als voorrangssplitsing,, 1978

5760

Noes en kredietverlening voor het treﬀen van jdelijke verkeersvoorzieningen in
verblijfsgebieden vooruitlopend op het verkeersstructuurplan,, 1979

5761

Bespreking met de directeur van het Majellaziekenhuis en de Gemeentepolie van de
parkeerproblemaek en de herziening van het bestemmingsplan Zandzee,, 1979 1980
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5762

Verzoek aan de maatschappij voor projectontwikkeling Empeo om een parkeer B.V. op
te richten onder de naam Maatschappij tot exploitae parkeergarages Bussum B.V.,
benoeming van bestuursleden en aankoop van aandelen,, 1981-1983

5763

Vaststelling en wijziging van de wegsleepregeling, ingetrokken per 1 juli 1992,, 1983-1984

5764

Noes betreﬀende de ﬁscalisering van parkeerboetes,, 1984 1985

5765

Verkrijging van plannen en noes betreﬀende het treﬀen van voorzieningen voor
parkeren in het centrum,, 1984 1987

5766

Besluit tot invoering van een parkeerverbodszone in het gebied gelegen ten oosten van de
spoorlijn, ten zuiden van de Eslaan en De Genestetlaan, ten westen van de Landstraat en
ten noorden van de Kerkstraat en de Herenstraat,, 1989

8213

Vaststelling van de verordening betreﬀende het aanwijzen van weggedeelten ten behoeve
van het daarop parkeren door bepaalde belanghebbenden, ingaande pe 1 januari 1972,
alsmede de intrekking van de parkeerverordening voor huurauto's met ingang van 1
januari 1984 , 1972 - 1984
1
Verkoop van perceel grond aan de Zwarteweg 35a aan P.J. Steenhouwer en Floralaan 3
aan A. van Leeuwen, alsmede onrekken aan het openbaar verkeer van dit gedeelte van
de Floralaan,, 1976 1982

6.08.01.04.03 Verkeersaanwijzigingen en -waarschuwingen
5767

Delegae door het College van Burgemeester en Wethouders van het treﬀen van kleine
voorzieningen aan wegdek of trooir aan de directeur van Gemeentewerken,, 1977 1978

5768

Aangaan van een overeenkomst met de ANWB inzake het onderhoud van de
bewegwijzering,, 1977 1981

6.08.01.04.04 Maatregelen voor gebruik of besturing van motorrijtuigen
5769

Aanwijzing van een oefenplaats voor aspirant autorijders tot het bekwamen voor de
rijvaardigheidsproef in de periferie van de gemeente,, 1939

5770

Correspondene met de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club inzake het verlengen
van rijbewijzen van uit Nederlands Indië gerepatrieerden,, 1946

5771

Machging van de Commissaris van Polie door de burgemeester tot het afgeven van
voorlopige oefenvergunningen voor het besturen van motorrijtuigen op twee of drie
wielen,, 1950

5772

Verkrijging van een afwijzing van de minister van Verkeer en Waterstaat op het verzoek
weer rijvaardigheidsexamens te doen houden in Bussum,, 1952

5773

Verlening van medewerking aan de decentralisae van de afgie van rijbewijzen van de
provincie naar de gemeente,, 1985 1987

6.08.02 Verkeer en vervoer langs rails
6.08.02.01 Spoorwegovergangen
5775

Verlening van medewerking aan de verlichng van het staon in het kader van 100 jaar
spoorwegen in Nederland,, 1939

5776

Aangaan van een overeenkomst met de Nederlandse Spoorwegen tot het opheﬀen van de
spoorwegovergang bij de watertoren,, 1949 1952
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5777

Verkrijging van tellingen op de spoorwegovergangen,, 1949-1950

5778

Aangaan van overeenkomsten met de Nederlandse Spoorwegen inzake beheer en
verbetering van spoorwegovergangen,, 1986 1987

6.08.02.02 Vervoer over spoor- en tramwegen
5779-5782

5783-5784

Verlening van medewerking aan de schng van een nieuw staonsgebouw voor het
staon Naarden-Bussum door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij alsmede
verkoop aan de Spoorweg Maatschappij van een gedeelte van perceel sece F 737,, 1920
1926
5779

1920 8 mei 1924

5780

27 mei 1924 18 juni 1924

5781

10 juli 1924 3 november 1925

5782

10 november 1925 1926

Aangaan van overeenkomsten met de Nederlandse Spoorwegen en verlening van
medewerking aan de schng van een parkeer- en reishalte Bussum-Zuid,, 1938-1940
5783

Overleg, aangaan overeenkomsten, correspondene,, 1938-1940

5784

Tekeningen,, 1965

5785

Aangaan van overeenkomsten met de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij
betreﬀende het schoonhouden door de gemeente van de laad- en losplaats bij staon
Naarden-Bussum,, 1919 1923

5786

Verkrijging van een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden inzake toekenning van
schadevergoedingen bij de onteigening van percelen nabij het nieuw te bouwen staon
Naarden Bussum,, 1920 1927

6.08.02.03 Verkeer over spoor- en tramwegen
5774

Instemming met en verlening van medewerking aan de naamgeving van een locomoef
serie 1300 van de Nederlandse Spoorwegen,, 1983 1988

5787

Standpuntbepaling inzake de aanleg van electrische lokaalspoor- en tramlijnen,, 1920
1922

5788

Verlening van medewerking aan de omzeng van tramlijnen in buslijnen en de
opheﬃng van tramlijnen alsmede overleg met de directeur van de Gooische Stoomtram
Maatschappij inzake een kortere tramwegverbinding met Laren,, 1926

5789

Adhesiebetuiging aan de verzoeken van Baarn en Hilversum om de spoorlijn Amsterdam
- Amersfoort te electriﬁceren en verlening van medewerking aan de feestelijkheden met
betrekking tot de invoering van de electrische trace op genoemd baanvak,, 1929

5790

Overleg met de Nederlandse Spoorwegen betreﬀende het ophogen van de spoorbaan in
de gemeente,, 1940-1941

5791

Verkrijging van een telling van op het staon binnengekomen reizigers uit de richngen
Amsterdam en Hilversum op zondag 7 augustus 1955 ,, 1955

5792-5794

Standpuntbepaling en overleg in gewestelijk verband inzake de aanleg van de Flevolijn van
Weesp naar Almere en Lelystad,, 1976-1979
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5792

Nota's en raadsbesluit,, 1976 1978

5793

Adviezen, overleg en inspraak,, 1977 1979

5794

Behandeling in gemeente en gewest,, 1977-1979

5795

Standpuntbepaling inzake de aanleg van een sneltram van Bussum naar Huizen naar
aanleiding van rapporten van de Werkgroep Sneltram Gooi- en Vechtstreek,, 1979 1989

5796

Standpuntbepaling en overleg in gewestelijk verband inzake de aanleg van de
zogenoemde Gooiboog of Oostboog van de Oosterspoorlijn Amsterdam - Hilversum Amersfoort ter hoogte van de Nieuwe Keverdijkse polder in de richng Muiderberg aan de
Flevolijn naar Almere,, 1989 1993

6.08.03 Verkeer en vervoer te water
6.08.03.01 Waterwegen
6.08.03.01.01 Zorg voor waterwegen
5797-5798

5799-5800

5801-5803

5804-5811

5812-5813

Correspondene van de havenmeester,, 1904
5797

Ingekomen brieven,, 1904

5798

Uitgaande brieven,, 1921 1939

Registers van ingekomen en uitgaande brieven van de havenmeester,, 1904
5799

Ingekomen brieven,, 1904

5800

Uitgaande brieven,, 1921 1939

Registers van de op de algemene losplaats opgeslagen goederen en voorwerpen,, 1913
1939
5801

Met namenlijst,, 1913 1923

5802

1923 1932

5803

1932 1939

Registers van waterpassage, haven-, lig- en kadegelden,, 1920 19 december 1939
5804

1920 13 mei 1922

5805

15 mei 1922 15 februari 1924

5806

18 februari 1924 17 oktober 1925

5807

19 oktober 1925 20 augustus 1927

5808

22 augustus 1927 22 november 1930

5809

24 november 1930 27 december 1933

5810

2 januari 1934 16 april 1938

5811

19 april 1938 19 december 1939

Planontwikkeling, kredietverlening en gunning van omschrijving voor het maken van een
gewapende betonbeschoeiing langs de haven, , 1920 1922
5812

Planontwikkeling, kredietverlening en proces verbaal van
aanbesteding,, 1920 1921
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5813
5814-5818

Gunning, bespreking van problemen in de raad,, 1922

Maken van een dam ter plaatse van de Brediusbrug en van een losplaats langs een deel
van de Bussummervaart en de Nagtglassloot,, 1936 1940
5814

Voorbereiding en behandeling in de raad,, 1936 1938

5815

Vervolg voorbereiding en begrongswijziging,, 1938 1940

5816

Verkrijging van een voorschot van het Werkfonds 1934,, 1938 1939

5817

Aanbesteding en gunning van bestek 1939-8 voor het maken van
een los- en laadplaats en een dam met 2 duikers inclusief riolering
en wegverhardingen ter plaatse van de Brediusbrug en het slopen
van de Brediusbrug en de brugwachterswoning,, 1938 1939

5818

Aanbrengen van verlichng en aanbesteding en gunnnig van
bestek 1940-4 voor het bouwen van een dienstgebouwtje op de
lso- en laadplaats aan de Vaartweg,, 1939 1940

5819

Voorbereiding, aanbesteding en gunning van bestek 1922-7 voor het maken van een vaste
brug in de Oud-Bussummerweg, het slopen van de bestaande brug, , 1920 1922

5821

Correspondene met de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland en anderen
inzake scheepvaartverbindingen in het Gooi en verkrijging van hun verslag "verbetering
van de verbinding van het Gooi met de scheepvaartwegen in Nederland",, 1924 1926

5822

Staten houdende overzichten van abonnementen op havenpasage, havengeld, liggeld en
kaaigeld,, 1928 1939

5823

Aangaan van gemeenschappelijke regelingen met de gemeente Naarden inzake
onderhoud en verlichng van wegen en onderhoud van de Bussummervaart,, 1930-1931

5824

Aangaan en instemming met een wijziging van een overeenkomst met de Staat der
Nederlanden, de gemeenten Hilversum en Naarden, de commissarissen der trekvaarten
tussen Diemerbrug en Muiden en Muiden en Naarden, de Kamer van Koophandel voor
Gooiland en de provincie Noord-Holland voor de regeling van de waterstand in de boezem
van de 's-Gravelandse Vaart,, 1930-1934

5825

Planontwikeling en standpuntbepaling inzake een nieuwe haven voor Bussum naar
aanleiding van uitbreidingsplannen van de gemeente Naarden,, 1930 1936

5826

Standpuntbepaling inzake het verzoek om adhesie van de afdeling Gooiland van de
Hollandse Maatschappij voor Landbouw en de Kwekersverenging Naarden-Bussum inzake
hun zorg om het waterpeil van de af te sluiten Zuiderzee en de Naardertrekvaart,, 1931
1932

5827

Afschri van de verordening op de heﬃng van waterpassage-, haven-, lig- en kadegelden
in de gemeente Bussum van 1935,, 1936

5828

Verstrekken van inlichngen omtrent de haven aan de subcommissie scheepvaartrechten
van de Centrale Commissie van Advies en Bijstand voor het Verkeersfonds,, 1938

5829

Staten houdende overzichten van aantallen schepen, tonnage en betaalde rechten,, 1939

5830

Verzending van een overzicht aan Rijkswaterstaat van de schepen die de Galgebrug in
1953 gepasseerd zijn ten behoeve van de verbetering van het kruispunt Rijksweg 1 Thierensweg  Lambertus Hortensiuslaan in Naarden,, 1954
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5831

Standpuntbepaling inzake de waterhuishouding in de boezem van de 's-Gravelandse
Vaart,, 1959 1960

5832

Correspondene met de gemeente Naarden en de provincie Noord-Holland inzake
de demping van een deel van de Bussummervaart tussen de Brediusdam en de
Nagtglassloot, met afschrien,, 1962 1967

5833

Overleg met de Inspece der Domeinen te Amsterdam en B&W van Naarden inzake
het herstel van de stroomdeuren van de Keetpoortsluis te Muiden en de sluis in de
's-Gravelandsevaart bij het fort Uitermeer, opzegging van de overeenkomst inzake
regeling van de waterstand in de boezem van de 's-Gravelandse Vaart en verkrijging van
het rapport wateraanvoer via de Steenen Beer te Muiden naar de boezem van de 'sGravelandsevaart,, 1964-1971

5834

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Naarden inzake het
uitbaggeren van de Bussummervaart en de Nagtglassloot,, 1974

5835

Verlening van een voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling tot het dempen van
een deel van de Bussummervaart,, 1981

8458

Kopie van het rapport betreﬀende de verbetering van de Gooise
scheepvaartverbindingen, geschreven door A A Mussert in samenwerking met het
Gooisch Kanalen Comité, 1926
1
Staten houdende overzichten van de scheepvaart te Bussum en van haven- kade- en
liggelden,, 1923 1939

6.08.03.01.02 Toezicht op waterwegen
5836

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de invordering van de
waterpassage-, haven-, lig- en kadegelden,, 1920 1940

6.08.03.02 Vervoer te water
5837

Afschrien van staten van stoomboot- en motorbootdiensten, waarvan de onderneming
gevesgd is in Bussum over de jaren 1919-1925, 1927-1930 en opgaven van wijzigingen
over de jaren 1925-1928, 1930-1937, , 1920 1938

5838

Verkrijging van de bekendmaking van de inspecteur-generaal voor de scheepvaart
betreﬀende gedragsregels en aanwijzingen en van circulaires van het Departement van
Binnenlands Zaken inzake het aanleggen bij bruggen, gedrukt,, 1941

6.08.04 Posterijen
5839

Correspondene en overleg met de directeur van het postkantoor en de inspecteur
der posterijen en telegraﬁe inzake de afschaﬃng van de zondagsbestelling en het
verminderen van het aantal bestellingen op werkdagen van vier naar drie,, 1925-1926

5840

Correspondene met het hoofdbestuur van de PTT inzake de criteria betreﬀende de
aanstelling van directeuren van het postkantoor,, 1925

5841

Aangaan van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden tot ruiling van het
postkantoor aan de Havenstraat tegen een bouwterrein aan de Driestweg, de verkoop van
grond voor de bouw van een ﬁetsenstalling en de opening van het nieuwe postkantoor,,
1928 1935

6.08.05 Telecommunicae
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5842-5844

5845-5848

Verlening van vergunningen aan de N.V. Bussumsche Radio Centrale voorheen K.C.
Schoemeyer en J. Ferree en de heer H. Mulder Radio Bussum voor de aanleg van kabels
voor radiodistribue,, 1928 1941
5842

Verstrekken van inlichngen, het vaststellen van de wijkverdeling,
toestemming voor het gebruik van Bussumse kabels voor doorgie
naar Naarden, wijziging van de vergunningen en overname door de
PTT,, 1928 1940

5843

Verlening en wijziging van vergunningen voor het aanleggen van
kabels voor radiodistribue boven de openbare weg en in de
openbare weg,, 1929-1934

5844

Mededelingen van derden betreﬀende tarieven,
machgingen, doorgie van buitenlandse radiostaons, eigen
grammofoonmuziek en speciale gebeurtenissen,, 1931 1939

Aanleg van een Centrale Antenne Inrichng,, 1972 1976
5845

Vooroverleg,, 1972 1974

5846

Machging van de PTT en aanleg van neen,, 1972 1976

5847

Instelling van de werkgroep, ﬁnanciering, overleg met de PTT en
Schng CAI Bussum, , 1974 1976

5848

Opdrachtverlening voor de aanleg aan Kabeltelevisie Nederland en
exploitaeopzet en investeringsbegrong,, 1974 1976

5849

Verlening van medewerking aan de bouw en sloop van een jdelijke toren ten behoeve
van de doorgie van televisiesignalen uit de studio's Irene en Vitus op het perceel
Kerkstraat 34,, 1953-1956

5851

Verkrijging van circulaires van het departement van Binnenlandse zaken en het provinciaal
bestuur van Noord-Holland betreﬀende de aanstelling van radiocontroleurs respecevelijk
de radio- en ﬁlmcontrole,, 1941 1942

5852

Verlening van vergunningen aan de Nederlandse Televisie Schng en de PTT voor de
aanleg van kabels tussen televisiestudio's in Bussum en tussen Bussum en Hilversum, ,
1957-1958

8442

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreﬀende plaatselijke radiouitzendigen
en standpuntbepaling inzake regionale omroep, 1943 - 1989
1

6.09 Economische aangelegenheden
6.09.00 Algemeen
5853

Instelling van en advisering door de Welvaartscommissie,, 1938 1940

6.09.01 Geld-, bank- en kredietwezen
5857

Besluitvorming omtrent het verlenen van een renteloos voorschot aan de Spaarbank te
Hilversum voor het vesgen van een bijkantoor aan het Wilhelminaplantsoen 17,, 1927
1931

5858

Deelname in en subsidiëring van het Goois Middenstandsborgstellingsfonds,, 1935 1978
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5859

Besluitvorming omtrent het verzorgen van de ophaal- en storngdienst door de
Spaarbank Hilversum,, 1939-1941

5860

Medewerking aan het voorschri van de Thesaurier-Generaal tot het inleveren van
biljeen van 500 en 1000 gulden,, 1943

5861

Instelling en samenstelling van de districtsraad voor consumentencrediet en verkrijging
van stassche overzichten van verstrekte credieten,, 1946 1949

5862-5866

Oprichng, taakuitvoering en opheﬃng van het Gemeentelijk Credieonds,, 1949 1961
5862

Oprichng van de Gemeentelijke Volkscredietbank en
besluitvorming ten aanzien van de taakuitvoering,, 1949 1960

5863

Vaststelling en wijziging van het reglement voor het gemeentelijke
credieonds,, 1952

5864

Instelling en samenstelling van de Commissie van advies voor het
beheer en vaststelling van de presenegelden,, 1952 1961

5865

Jaarverslagen over de jaren 1952 tot en met 1959,, 1953 1960

5866

Opheﬃng en aansluing bij de Hilversumse schng voor
volkscrediet,, 1957 1961

5867

Standpuntbepaling met betrekking tot de wijziging van de statuten van de Schng
Volkskredietbank voor 't Gooi, Eemland en Vechtstreek en de daaruit voortvloeiende
wijziging van de overeenkomst,, 1962 1990

5868

Beschikbaarstelling van een ﬁnanciële bijdrage aan de Schng Volkskredietbank voor
't Gooi, Eemland en Vechtstreek ten behoeve van schuldbemiddeling voor cliënten uit
Bussum,, 1987 1988

6.09.02 Bodemproduce. Dieren.
5854

Opgaven van aantallen legerpaarden, ingebruik gegeven aan burgers ten behoeve van het
economisch leven,, 1940

5855-5856

Inzameling van afval van levensmiddelen en dierlijk afval (Afvallenbesluiten 1940 I en
1940 II) ten behoeve van de verbetering van de veevoederposie,, 1940 1951
5855

Vaststelling van de verordening en uitvoering,, 1940 1951

5856

Vaststellen maximumprijzen, verslaglegging en correspondene,,
1940 1948

5869

Vaststelling en intrekking van de Verordening tot bestrijding van de kommaschildluis en de
buxusbladvlo op buxusplanten,, 1917 1950

5870

Voordracht van leden voor de plaatselijke Commissie van Bijstand voor
de Landbouwstasek en invulling van vragenlijsten ten behoeve van de
Landbouwverslagen,, 1938 1959

5871

Aangien van landelijk eigendom bij de Direce van de Landbouw,, 1942 1943

5872

Aansluing bij het in te stellen waarborginstuut voor de tuinbouw in Noord-Holland,,
1954

5873

Noes van het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en de directeur van
Gemeentewerken inzake het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen,, 1978
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6.09.03 Industrie, dienstverlening en handel
6.09.03.00 Algemeen
5874

Opgave aan de Ortskommandant van de in Bussum gevesgde bedrijven,, 1940

5875

Uitkomsten van de winkel- en bedrijfstelling in 1940 en de voorlopige uitkomsten van de
bedrijfstelling in 1950,, 1940

5876

Verkrijging en verstrekking van informae omtrent het opheﬀen van bedrijven in handen
van Joodse burgers,, 1941 1942

5877

Toezending aan het instuut voor sociaal onderzoek voor het Nederlandse volk te
Amsterdam van drie rapporten van de in 1940 gehouden woning- en gezinstelling en
winkel- en bedrijfstelling,, 1942

5878

Sluing van bedrijven en verlening van ontheﬃngen voor het bezorgen van
kruidenierswaren,, 1943 1944

8178

Stukken betreﬀende advisering aan de oﬃcier van Juse van het arrondissement
Amsterdam inzake vermeerdering van het aantal notariële standplaatsen, 1936
1

6.09.03.01 Industrie
5879

Voeren van een rechtsgeding tegen de Schoenmakers Patroons Vereniging "Door
Vereniging Verbetering" in verband met een openstaande vordering bij het Gemeentelijk
Levensmiddelenbedrijf voor het leveren van rubber en dergelijke,, 1919 1922

5880

Voorbereiding, vaststelling en intrekking van de Industrieverordening,, 1959-1961

5881

Uitvoering van een enquête onder Bussumse bedrijven ter inventarisae van de
belangstelling voor vesging op het industrieterrein in de gemeente Weesp,, 1961

5882-5885

Principe-uitspraken ten aanzien van diverse kantoorvesgingen binnen de gemeente,,
1968 1989

5886-5889

5882

1968 1983

5883

1968 1979

5884

1979 1983

5885

1984 1989

Inrichng van het terrein van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallae als
industrieterrein,, 1984 1989
5886

Planontwikkeling door ingenieursbureau DHV en sloop van de
percelen Brinklaan 1 en 3, Hoolaan 36 en 38 en de opstallen van
de gemeentwerf,, 1984 1988

5887

Tekeningen behorend bij het sloopbestek,, 1986

5888

Beschikbaarstelling van kredieten, bouwrijp maken en vaststelling
en gunning van het bestek voor de inrichng van het terrein,, 1986
1989

5889

Bezwaar en beroepsprocedures van omwonenden,, 1986 1988
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8353

Vaststelling van de randvoorwaarden, doelstellingen en procedure voor de uitgie van het
bedrijventerrein De Vaart, 1987 - 1988
1

8502

Vergunningverlening betreﬀende de wijziging en uitbreiding van de rubberfabﬁek
Tyresoles Nederland N.V. gevesgd aan de 1e Indrustrieweg 27-33 te Bussum, 1951 - 1953
1

6.09.03.02 Energievoorziening
6.09.03.02.00 Algemeen
5890

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op het tegengaan van verbruik van
electrische stroom (en gas) voor krachtdoeleinden gedurende bepaalde uren,, 1918 1919

5891

Besluitvorming omtrent de reorganisae van de energievoorziening Gooi- en Vechtstreek,
waaronder de oprichng van en deelname in de N.V. Regev,, 1985 1989

6.09.03.02.01 Gasvoorziening
5892

Aangaan en opheﬀen van de gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Huizen,
Laren, Naarden en Blaricum met betrekking tot de gasvoorziening,, 1943 1945

5893-5894

Standpuntbepaling en overleg inzake de gasvoorziening in het Gooi en Noord-Oost
Utrecht en de mogelijke samenwerking daaromtrent,, 1946 1958

5895-5898

5893

1946 1950

5894

1951 1958

Aangaan van een overeenkomst ten behoeve van de levering van gas door de gemeente
Hilversum,, 1945 1973
5895

Besluitvorming omtrent het aangaan van de overeenkomst,, 1945
1946

5896

Wijzigingen op de overeenkomst,, 1947 1951

5897

Uitvoering van de overeenkomst,, 1956 1966

5898

Beëindiging van de overeenkomst en de overname van de
gastransportleidingen van de gemeente Hilversum,, 1966-1969

5899

Stukken betreﬀende de gaslevering door de gemeente Amsterdam aan de gemeente
Hilversum en de gevolgen daarvan voor de gemeente Bussum,, 1954-1955

5900-5902

Deelname in de N.V. Gasvoorziening Noordwest-Nederland,, 1956 1974
5900

Besluitvorming omtrent het aangaan van een overeenkomst en de
wijziging ervan,, 1956 1963

5901

Benoeming van leden in de raad van commissarissen vanuit de
groep Bussum, Huizen en Laren,, 1957 1974

5902

Gemeentelijke bijdragen in de exploitaetekorten,, 1960 1973

5903

Treﬀen van maatregelen ten behoeve van de overgang naar de levering van puur
aardgas, , 1962 1964

5904-5905

Aangaan van een overeenkomst voor de levering van aardgas door de N.V. Nederlandse
Gasunie,, 1966 1982
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5904

1966 1969

5905

1970 1982

5906

Overname van een gedeelte van de gastransportleiding Amsterdam-Hilversum van de
gemeente Amsterdam,, 1972 1974

5907

Afrekening van het gemeentelijk deel in het exploitae-tekort van de liquidae van de
producemiddelen van het voormalig gasproducebedrijf van de gemeente Hilversum,,
1974

6.09.03.02.02 Elektriciteitsvoorziening
5908

Organisae van conferenes voor de Gooise gemeenten en correspondene met het
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland naar aanleiding van de opheﬃng van
de centrale in Naarden,, 1920 1921

5909

Aangegane regelingen met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland
bij de overdracht van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf naar het Provinciaal
Electriciteitsbedrijf,, 1942

5910

Het treﬀen van maatregelen met betrekking tot de electriciteitsvoorziening,, 1944 1945

6.09.03.03 Handel
6.09.03.03.01 Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend
6.09.03.03.01.01 Winkelcentra
5911-5912

5913-5914

Ontwikkeling van een winkelcentrum in de Oostereng aan de Koekoeklaan,, 1959 1972
5911

Vaststelling van de branche-verdeling, ontvangst van de
rijksgoedkeuring in het kader van de Wederopbouwwet en de
opening,, 1959 1969

5912

Bouwvergunning en correspondene daaromtrent voor een
bevoorradingsruimte voor Albert Heijn aan de Koekoeklaan 88,,
1970 1972

Ontwikkeling van een winkelcentrum aan de Brinklaan - Havenstraat - Kapelstraat Kerkstraat (onder meer de Raadhuisgronden),, 1963 1975
5913

Planontwikkeling en besprekingen met Johan Matser N.V.,, 1963
1971

5914

Planontwikkeling voor de bouw van een Albert Heijn,, 1963 1975

5915

Ontwikkeling van een winkelcentrum aan De Olmen (Olmenhof) door de N.V.
Maatschappij voor Projektontwikkeling Empeo,, 1968 1973

5916-5919

Onderzoek naar en standpuntbepaling ten aanzien van de winkelplanning in het Gooi,,
1970 1983
5916

Opdrachtverstrekking aan Schng Stad en Landschap voor het
onderzoeken van de maximale omvang van het winkelapparaat in
het centrum en de behandeling van het daaruit voortvloeiende
rapport Hoofdwinkelcentrum Bussum,, 1970 1971

Pagina 310

5917

Deelname aan het Gewestelijk distribue-planologisch
onderzoek en de relae van dit onderzoek met het gemeentelijk
onderzoeksrapport Hoofdwinkelcentrum Bussum,, 1972 1974

5918

Deelname aan het tweede Gewestelijk distribue-planologisch
onderzoek,, 1976 1983

5919

Overleg met de gemeente Laren, het gewest, de voorzier van
de ambtelijk/technische werkgroep en een adviseur van Stad en
Landschap naar aanleiding van het handelen van de Bussumse en
Larense vertegenwoordiging in de werkgroep, met bijlagen,, 1979
1980

5920

Onderhandelingen ten behoeve van de vesging van een C&A op de Raadhuisgronden in
het Centrumplan,, 1978 1983

5921

Onderhandelingen ten behoeve van de vesging van een Albert Heijn-Extra op de Olmen
in het Centrumplan,, 1980 1984

5922

Standpuntbepaling inzake de bevoorrading van de winkels aan de Veerstraat en het
Veerplein,, 1984 1985

5923

Oprichng van de Schng Bussum Centrum ter promoe van het centrum,, 1984 1986

5924

Opening, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van en renovae van winkelcentrum
De Nieuwe Brink,, 1984 1989

6.09.03.03.01.02 Markten
5925

Besluitvorming omtrent de instelling, verplaatsing en eventuele opheﬃng van de markt,,
1919 1962

5926

Organisae van de markt, waaronder het treﬀen van verkeersmaatregelen, viering van
jubilea, toiletvoorzieningen en brandveiligheid,, 1950 1984

5927-5934

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening tot regeling van de weekmarkt
(Marktverordening),, 1950 1984
5927

1950 1972

5928

1974 1984

5929

1950 1951

5930

1954 1955

5931

1959

5932

1964

5933

1969 1977

5934

1977 1985

5935

Besluitvorming omtrent de organisae en verpachng van standplaatsen op de in de
gemeente te houden lunaparken,, 1976 1979

5936

Besluitvorming omtrent de uitbreiding en eventuele verplaatsing van de markt,, 1979
1981
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5937

Behandeling van het beroep van F. van de Poel tegen de weigering tot het innemen van
een standplaats op de weekmarkt,, 1983 1984

5938

Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Marktcommissie,, 1987 1989

8452

Voorbereiding, vaststelling en wijziging van de Marktgeldverordening, vervallen in 1990,
1983 - 1990
1

6.09.03.03.02 Instellingen en personen die de handel uitoefenen
5939

Wijziging en intrekking van de Verordening omtrent de voorwaarden van aanstelling en de
wijze van schorsing en vervallenverklaring van makelaars,, 1920

5940

Behandeling van het verzoek van O. Schulz een afschri van zijn benoeming tot makelaar
toe te zenden en aanschrijving van makelaars bij het verhuren van woningen niet mee te
laten wegen of gegadigden voor de Duitse Weermacht werken,, 1941 1942

5941

Vaststelling en intrekking van de Verordening tot het gebruik van gebouwen voor
detailhandel en vaststelling van de toetsingscriteria voor de aanvragen om ontheﬃng,,
1974-1979

5942

Verslagen van de vergaderingen van de Commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf,,
1979 1989

6.09.03.03.03 Gebruiken en misbruiken in de handel
5943

Instelling en samenstelling van de Raad van Beroep voor Verbruikers (voor het
onderzoeken van klachten over door winkeliers en handelaren berekende prijzen),, 1919

5944

Instelling van en taakuitvoering door de Commissie belast met het instellen van een
onderzoek naar de prijzen van de eerste levensbehoeen,, 1919 1923

5945

Het treﬀen van maatregelen ter verlaging van de broodprijzen,, 1921

5946

Het treﬀen van maatregelen ter voorkoming van prijsopdrijvingen, waaronder de
vaststelling van maximumprijzen voor ﬁjne vleeswaren en de instelling, samenstelling en
opheﬃng van een plaatselijke Prijzencommissie,, 1936

5947

Ingediend iniaefvoorstel van de Katholieke gemeenteraadsfrace tot het instellen van
een Verordening op de inbetaling-neming van betaalzegels,, 1940

5948

Verkrijging van informae omtrent personen die zich schuldig hebben gemaakt aan
prijsopdrijving, 1944

5949

Machging verleend aan de Commissaris van Polie tot het aanwijzen van ambtenaren
die bevoegd zijn onderzoek te doen in zogenaamde "opkopersregisters",, 1984

6.09.03.03.04 Verbruiksbeperkingen en distribue van goederen
5950

Verlening van toestemming voor de distribue van kunstmest door het
distribuekantoor,, 1939 1940

5951

Besluitvorming omtrent het plukken en opslaan van lindenbloesem voor gebruik als
vervanging van thee,, 1940 1941

5952

Overzicht van het verbruik en de aanwezigheid van petroleum, benzine en stookolie door
en bij personen en bedrijven,, 1940 1941
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5953

Distribue van goederen, waaronder een onderzoek naar zoekgeraakte toewijzingen en
behandeling van klachten,, 1940 1943

5954

Besluitvorming omtrent de distribue van brandstoﬀen en de vaststelling en intrekking
van de Verordening bestrijding diefstal van hout,, 1940 1947

5955

Verkrijging van informae omtrent in beslag genomen goederen,, 1941 1942

5956

Verlening van medewerking aan de regeling uitgie van voorrangskaarten van de Schng
Nederlandse Volksdienst,, 1942

5957

Besluitvorming omtrent de distribue van schoeisel, waaronder de vaststelling van
voorschrien voor de aﬂevering van klompen,, 1942 1946

5958

Verzoeken tot distribue van rijwielbanden,, 1942 1947

5959

Besluitvorming omtrent de distribue van melk,, 1943

5960

Besluitvorming omtrent de distribue van vis,, 1945 1946

5961

Besluitvorming omtrent de levering van brandhout aan bakkers en melkinrichngen en de
aandeling van vorderingen,, 1945 1950

5962

Beoordeling van de afwijzing van de aanvraag tot distribue van ziekenvoedsel aan een
inwoner van Bussum als ex-poliek gevangene, 1946

5963

Aansprakelijkstelling door het Fries Handelshuis Bussum voor winstderving door indroging
van in 1944 voor de gemeente ingekochte kaas in Friesland,, 1946

5964-5965

Inrichng van de distribuedienst in de kring Bussum, waaronder het aangaan van de
gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Huizen, Muiden, Naarden en Weesp,,
1957 1989

5966

5964

Voorbereiding en aangaan van de gemeenschappelijke regeling en
opname van de kring in de kring Hilversum,, 1957 1989

5965

Vastgesteld plan inzake de voorbereiding en uitvoering van
maatregelen bij een goederendistribue aan de consument,, 1982

Treﬀen van energiebesparende maatregelen en de distribue van aardolieproducten in
verband met de oliecrisis,, 1973 1976

6.09.03.04 Organisae van het bedrijfsleven
5967

Treﬀen van maatregelen ter beperking van het aantal winkels, waaronder de vaststelling
en intrekking van de Verordening houdende een jdelijk verbod tot het exploiteren van
nieuwe winkelzaken, , 1932 1937

5968

Besluitvorming omtrent sanering, spreiding en uitgie van winkellocaes,, 1952

6.10 Arbeid
6.10.01 Arbeidsverhoudingen en -omstandigheden
5969

Bemiddeling in de staking in het loodgieters- en ﬁersbedrijf,, 1932 1933

5970

Behandeling van verzoeken tot wijziging van de Verordening tot het tegengaan van de
nachtarbeid in broodbakkerijen,, 1919

5971

Samenstelling en opheﬃng van de Commissie als bedoeld in arkel 7 lid 5 van de
Verordening tot het tegengaan van de nachtarbeid in broodbakkerijen,, 1919 1920
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5972

Voorbereiding en vaststelling van de Verordening regelende het verbod van bezorgen van
melk op zondag en de ontheﬃng verleend voor de maanden januari en februari 1941,,
1924-1925

5973

Vaststelling en intrekking van de Verordening op de winkelsluing en nadere besluiten
omtrent verruiming en aanpassing van sluingsuren,, 1929-1934

5974

Vaststelling van de Verordening inzake de sluing van kappers- en barbiersondernemingen
op dinsdag na 1 uur 's middags,, 1933 1939

5975

Vaststelling van de Verordeningen inzake de sluing van diverse bedrijven en
ondernemingen op dinsdag na 1 uur 's middags,, 1941 1951

5976

Vaststelling en intrekking van de Verordening houdende verbod van het bezorgen van
brood en weigering van het verzoek van de Bussumse Broodbakkerspatroonsvereniging
gedurende drie vakaneweken een bezorgverbod in te stellen, , 1944 1946

5977

Vaststelling, aanvulling en intrekking van de Verordening inzake de sluing van diverse
bedrijven en ondernemingen op dinsdag na 1 uur 's middags en vaststelling en wijziging
van de Verordening inzake de koopavond,, 1952

5978

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Verordening regelende de verplichte
vakanesluing van winkels,, 1963 1968

5979

Uitvoering van een enquête inzake de halve-dag-sluing,, 1969 1970

8453

Vaststelling, wijziging en intrekking van diverse verordeningen in het kader
van de Winkelsluingswet 1976, waaronder de Koopavondverordening, de
vrijstellingsverordening en de veerendagenregeling, 1976 - 1995
1

6.10.02 Werkgelegenheid en bestrijding van de werkloosheid
6.10.02.01 Arbeidsmarkt
5980

Onderzoek naar de mogelijkheden voor ingezetenen van de gemeente tot verkrijging van
voorlichng omtrent beroepskeuze,, 1930 1931

5981

Beantwoording van de vragen gesteld aan burgemeester en wethouders naar aanleiding
van de mogelijke aanstelling van conductrices bij de Gooise Tramwegmaatschappij,, 1939

5982

Bemoeienis met in Duitsland te werk gestelde werknemers en onderzoek naar verdwenen
arbeiders,, 1939 1946

5983

Bemoeienis met de instelling en reorganisae van het Gewestelijk Arbeidsbureau Bussum
en de vertegenwoordiging in de Commissie van advies,, 1945 1964

5984

Besluit tot het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de regeling van
het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor het verstrekken van
tegemoetkomingen in de aanloopkosten bij emigrae,, 1955

5985

Deelname in de Overlegstructuur overheid  bedrijfsleven van het Gewest Gooi en
Vechtstreek,, 1979 1982

6.10.02.02 Bevordering van de werkgelegenheid
5986

Besluitvorming omtrent de arbeidsvoorwaarden voor werklieden,, 1931 1935
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5987

Behandeling van klachten inzake de toepassing van het rouleringssysteem voor het
tewerkstellen van werkloze arbeiders,, 1932 1935

5988

Besluitvorming omtrent de werkzaamheden van commissies voor de werkverruiming,,
1934 1943

5989

Besluit dat declaraes inzake de subsidie werkverschaﬃng voortaan door de Nederlandse
Heidemaatschappij worden opgemaakt,, 1935

5990

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor werkverruiming en
werkverschaﬃng,, 1936 1937

5991

Beantwoording van vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders over de instelling
van een "Meer-werk-comité" en het verlenen van een ﬁnanciële bijdrage aan het Comité,,
1936 1937

5992-5994

Vaststelling en uitvoering van werkverruimingsobjecten voor hoofdarbeiders,, 1938 1953

5995-6000

6001

5992

Invoering van het persoonskaartenstelsel voor de
bevolkingsboekhouding,, 1938 1939

5993

Vervaardiging van nadere toegangen op de registers van de
Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister en het vernieuwen van
het Woningregister,, 1940-1944

5994

Tewerkstelling van werkloze musici bij het Gooisch Symphonie
Orkest,, 1941 1946

Vaststelling en uitvoering van werkverruimingsobjecten voor handarbeiders,, 1938 1951
5995

Vaststelling van werken die in aanmerking komen als
werkverruimingsobject en opgave daarvan aan de Rijksdienst voor
de Werkverruiming,, 1938 1944

5996

Aanleg van een vijver aan de Dr. Frederik van Eedenweg, van
voetpaden achter de Isaac da Costalaan en op de Laegieskamp,
onderhoud van bos, kloppen van puin, maken en verven van
banken in sportpark-zuid, baggeren van sloten en inrichng van
een terrein als speelgelegenheid,, 1938 1939

5997

Egaliseren van een speelweide aan de Burgemeester 's Jacoblaan,
aanleg van een plantsoen aan de H. Kamerlingh Onnesweg,
van een wandelpad langs en baggeren van een deel van de
Nagtglassloot, onderhoud van een speelveld aan de Meerweg en
het vernieuwen van diverse trappen,, 1938 1943

5998

Dempen van de haven tussen de Verlengde Oud Bussummerweg
en de Brediusweg, maken van een beschoeiing langs de
Nagtglassloot en aanleg plantsoen en vijver in Uitbreidingsplan
Zuid,, 1940 1942

5999

Onderhoud en (her)beplanng van gazons, terreinen, wegen en
lanen,, 1945 1951

6000

Uitvoering van baggerwerkzaamheden in de Bussummervaart en
enkele aangrenzende sloten (bestek 3 van 1946),, 1946 1951

Instelling en samenstelling van de Commissie sociale werkvoorziening hoofdarbeiders,,
1952-1953
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6002

Instelling en samenstelling van de Commissie gemeentelijke sociale werkvoorziening (voor
handarbeiders),, 1953

6003

Treﬀen van maatregelen in het kader van de werkgelegenheid, waaronder diverse
werkgelegenheidsprojecten,, 1975

6.10.02.03 Organisae van de werkloosheidsbestrijding
6004

Vaststelling van steunregelingen voor werklozen door zowel de gemeente als het
Burgerlijk Armbestuur,, 1919 1933

6005

Deelname in de rijkssteunregelingen ten behoeve van diamantwerkers,, 1920-1922

6006

Besluitvorming omtrent de regeling van een brandstoﬀentoeslag en de verstrekking van
cokes aan werklozen,, 1923

6007

Vaststelling van de regeling en samenstelling van de Commissie ter advisering van het
Burgerlijk Armbestuur inzake de ondersteuning van tegen werkloosheid verzekerde
werklozen,, 1925 1935

6008

Besluitvorming omtrent het geven van vakonderwijs en lichamelijke ontspanning aan
jeugdige werklozen,, 1931 1941

6009

Vaststelling en wijzigingen van de regeling voor betaling van de contribue die werklozen,
in werkverschaﬃng te werk gestelden en armen zijn verschuldigd voor een vereniging
voor ziekenhuisverpleging,, 1931 1941

6010

Besluitvorming omtrent de aanvaarding van rijkssteun in de kosten van de ondersteuning
van werklozen,, 1931 1942

6011

Treﬀen van maatregelen inzake de bestrijding van jeugdwerkloosheid,, 1932-1936

6012

Beschikbaarstelling van gelden voor extra hulp aan werklozen en de ontvangst van
ﬁnanciële bijdragen van het Rijk over de jaren 1933 tot en met 1943,, 1932 1946

6013

Vaststelling van de Regeling tot bepaling van jd en plaats van stempeling door
werklozen,, 1933

6014

Verzoek van de raad aan het Burgerlijk Armbestuur om een bedrag beschikbaar te stellen
voor de aanschaf van een belasngmerk voor rijwielen ten behoeve van werklozen en
ondersteunden,, 1933

6015

Aanwijzing van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken voor de uitvoering van de
steunregeling voor werklozen,, 1933

6016

Verkrijging van controlerapporten van de gemeentelijke administrae inzake de steun aan
werklozen door het Rijk,, 1933 1943

6017

Vaststelling, verlenging en aanvulling van de Regeling van betaling van een gedeelte van
de premie, die werklozen voor geneeskundige behandeling, zijn verschuldigd,, 1934 1940

6018

Vaststelling van de loon- en steunnormen,, 1934 1945

6019

Instelling en samenstelling van de Commissie van Advies ten behoeve van de uitvoering
van de steunregeling voor werklozen,, 1935

6020

Instelling van en taakuitvoering door de Commissie voor de jeugdige werklozen,, 1935

6021

Behandeling van het besluit van het ministerie van Sociale Zaken om de werklozensteun
voortaan op woensdag in plaats van zaterdag te laten uitbetalen,, 1935
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6022

Ondersteunen van cultureel werk voor werklozen,, 1935

6023

Instelling van een Raadscommissie ten behoeve van een onderzoek naar de moeglijke
invoering van een subsidieregeling voor het uitvoeren van werkzaamheden door
parculieren ter bestrijding van de werkloosheid,, 1936 1937

6024

Besluitvorming omtrent het verstrekken van een huurbijslag aan werklozen,, 1936 1942

6025

Medewerking aan de spaarregeling voor extra hulp aan werklozen (zogenaamde B-steun)
en declaraes bij het departement van Sociale Zaken,, 1937 1945

6026

Besluitvorming omtrent de uitzending van arbeiders naar werkkampen in 1940,, 1939

6027

Besluitvorming omtrent het verlenen van ﬁnanciële medewerking aan vastgestelde
wachtgeldregelingen en een overzicht van de betaalde bijdragen van september tot en
met december 1944,, 1940-1941

6028

Besluitvorming omtrent het toekennen van een vergoeding aan de plaatselijke
vakcentrales als bijdrage in de kosten voor het uitbetalen van steungeld,, 1940-1941

6029

Toetreding tot de regeling voor sociaal-economische hulpverlening aan kleine
zelfstandigen en declaraes bij het departement van Sociale Zaken,, 1943 1946

6030

Instelling en samenstelling van de Plaatselijke Commissie voor sociale bijstand en de
plaatselijke revisie-instane,, 1947 1962

6031

Deelname in de Schng Centrale AVO werkplaats voor 't Gooi (later de Schng Gooise
Werkplaats), waaronder de benoeming van leden in het bestuur,, 1951

6032

Besluitvorming omtrent de uitvoering van de Wet Werkloosheidsvoorziening,
waaronder de instelling van de Commissie Werkloosheidsvoorziening en de Plaatselijke
Adviescommissie Werkloze Werknemers,, 1968-1973

6033

Vaststelling van de noes (jeugd)werkloosheid,, 1978-1979

6034

Afwikkeling van de gerechtelijke procedure met een inwoner van Bussum rond de
inhouding van diens militair invaliditeitspensioen op zijn uitkering,, 1981 1984

6035

Besluit tot de inschakeling van personen in het kader van de Stagemaatregel, de
toekenning van reiskostenvergoeding en onderbrenging van deze krachten bij de
gemeentelijke W.A.-verzekering,, 1982

6.11 Welzijn, maatschappelijke zorg en sociale verzekeringen
6.11.01 Speciﬁek welzijn
6.11.01.01 Vormen, organisae en instellingen
6036

Notulen van het wethoudersoverleg maatschappelijke aangelegenheden in het Gooi en de
Noordelijke Vechtstreek,, 1979 1982

6037

Verkrijging van het rapport geïntegreerd welzijnswerk Bussum en verlening van
medewerking aan de totstandkoming van één instelling voor geprofessionaliseerd
welzijnswerk,, 1987 1989

6.11.01.02 Planning
6038-6049

Vaststelling en uitvoering van sociaal culturele plannen,, 1981 1987
6038

1982-1985,, 1981 1983
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6039

1983,, 1982 1983

6040

1984 voorbereiding en plan,, 1983

6041

1984 vaststelling,, 1983 1984

6042

1985 voorbereiding,, 1984 1985

6043

1985 vaststelling,, 1984 1985

6044

1986 voorbereiding,, 1985

6045

1986 vaststelling en onderzoek subsidiëring,, 1985 1986

6046

1987 voorbereiding,, 1986

6047

1987 vaststelling,, 1986 1987

6048

1987 bezwaren,, 1986 1987

6049

1988 vaststelling budget,, 1987

6050

1988

6050-6051

Vaststelling van welzijnsplannen,, 1987 1989
6050

1988

6051

1989

6051

1989

6052

Vaststelling en wijziging van de procedureverordening sociaal culturele acviteiten,, 1979

6053

Vaststelling van de procedureverordening Maatschappelijke Dienstverlening en afwijzing
van de instelling van een regionaal secretariaat,, 1981 1983

6054

Vaststelling en wijziging van de Procedureverordening sociaal cultureel werk gemeente
Bussum,, 1981

6055

Instelling en samenstelling van de Stuurgroep sociaal culturele acviteiten,, 1978 1982

6056

Vaststelling van het inventarisaerapport sociaal-cultureel plan 1982-1985,, 1979 1981

6057

Instelling, samenstelling en acviteiten van de Commissie Democrasche Planning,, 1979
1982

6058

Instelling, samenstelling en notulen van vergaderingen van de Commissie ad hoc
rijksbijdrageregeling sociaal culturele acviteiten en van de werkgroep sociaal-cultureel
plan,, 1979 1984

6059

Vaststelling van de uitgangspuntennota sociaal-cultureel plan 1982-1985,, 1980 1981

6060

Verkrijging van het stageverslag van H. van der Noordaa inzake sociaal-culturele planning
in de gemeente Bussum: een evaluae,, januari 1983

6061

Noes betreﬀende bezuinigingen,, 1983

6062

Vaststelling van het statuut drieparjenoverleg speciﬁek welzijn Bussum alsmede
verslagen van het drieparjenoverleg,, 1985 1987

6063

Opstelling van het discussiestuk toekomst welzijn,, 1987
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6064

Benoeming en ontslag van niet-ambtelijke leden als deskundigen in de werkgroep
welzijnsplanning,, 1988 1989

6.11.01.03 Financiering
6065

Verlening van medewerking aan de VNG-enquête naar de kosten van voorbereiding van
welzijnsplannen en -programma's,, 23 oktober 1979

6066

Vaststelling van de Subsidieverordening sociaal culturele acviteiten,, 12 maart 1981

6067

Vaststelling van de Subsidieverordening sociaal-cultureel werk alsmede vaststelling en
wijziging van de Algemene subsidieverordening speciﬁek welzijn,, 1983 1984

6068

Vaststelling van de Algemene subsidieverordening speciﬁek welzijn en besluitvorming
inzake de democrasche samenstelling van besturen van welzijnsinstellingen,, 1983

6069

Vaststelling van noes betreﬀende budgetsubsidiëring,, 1987 1989

6.11.01.04 Uitvoering
6070

Verstrekking van opgaven omtrent subsidies uit de gemeentefondsen aan burgerlijke,
kerkelijke, parculiere en gemengde instellingen van weldadigheid over de jaren
1932-1951,, 1936 1952

6.11.02 Maatschappelijke zorg in het algemeen
6.11.02.01 Organisaes en instellingen
6071

Circulaire van de Secretaris-Generaal van het departement van Sociale Zaken betreﬀende
het aanhangig maken van sociale vraagstukken, gedrukt,, 29 mei 1940

6072

Correspondene met het ministerie van Sociale Zaken betreﬀende het niet instellen van
een plaatselijke coördinaecommissie op het terrein van sociale hulpverlening,, 1946

6073

Vaststelling van besluiten tot plaatsing van instellingen op de lijst van instellingen van
weldadigheid,, 1919

6074

Correspondene met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreﬀende het plaatsen
van instellingen op de lijst van instellingen van weldadigheid,, 1919 1962

6.11.02.02 Middelen
6075

Aansluing bij het Centraal Archief en inlichngenbureau inzake Maatschappelijk
Hulpbetoon in Nederland,, 1925

6.11.03 Maatschappelijke zorg naar soort
6.11.03.01 Maatschappelijke gezondheidszorg
6.11.03.01.01 Voorlichng, advies en hulpverlening
6076

Overleg met de Schng Regenboog, de Diaconie van de Gereformeerde Kerk en
buurtbewoners inzake de opvang van drugsverslaafden in het pand Statenhof aan de
Statenlaan 12,, 1975

6.11.03.01.02 Ziekten en ongevallen
6.11.03.01.02.01 Ziekenhuizen, medische instuten
6083

Verlening van medewerking aan een onderzoek naar de plaatskeuze,, 1971 1977
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6083-6087

Verlening van medewerking aan de bouw van een streekziekenhuis Gooi-noord,, 1971
1983
6083

Verlening van medewerking aan een onderzoek naar de
plaatskeuze,, 1971 1977

6084

Verslagen van besprekingen en verkrijging van informae van de
werkgroep Streekziekenhuis Gooi-Nooit,, 1975 1979

6085

Overzicht van de ontwikkelingen rond de schng, afschri,, 15
december 1978

6086

Verlening van medewerking aan een onderzoek naar de
plaatskeuze,, 1978 1979

6087

Voorbereiding,, 1979 1983

6084

Verslagen van besprekingen en verkrijging van informae van de werkgroep
Streekziekenhuis Gooi-Nooit,, 1975 1979

6085

Overzicht van de ontwikkelingen rond de schng, afschri,, 15 december 1978

6086

Verlening van medewerking aan een onderzoek naar de plaatskeuze,, 1978 1979

6087

Voorbereiding,, 1979 1983

6088

Verkrijging van voorschrien en richtlijnen betreﬀende de vergoeding voor
verpleegkosten van niet-ingezetenen,, 1942 1944

6089

Instemming met een regeling met de gemeente Naarden betreﬀende de verpleegkosten
van armlasge paënten,, 1943

6090

Verlening van medewerking aan de ontwikkeling van uitbreidingsplannen van het Sint
Gerardus Majellaziekenhuis alsmede aanbieding van een radioinstallae bij het vijigjarig
bestaan in 1960,, 1955- 1956

6091

Informaeve overzichten van verleende subsidies aan het Sint Gerardus
Majellaziekenhuis, de bouw van het ziekenhuis en overzichten betreﬀende de
verpleegjaren 1960-1963,, 1964

6092

Verkrijging van de noe "De Majella moet blijven, geen streekziekenhuis" van de PSP,, 23
februari 1979

6.11.03.01.02.02 Sanatoria, herstellingsoorden, rust- en verpleeghuizen
6093

Vaststelling en wijziging van de Verordening op de rust- en verpleeghuizen,, 1958

6.11.03.01.02.03 Hulpverlening bij ziekten en ongevallen
6094

Toezending aan de Commissaris van de Koningin van de vragenlijst over het Reddingwezen
en Eerste Hulp bij ongelukken in Bussum,, 1931

6095

Houden van en verlening van medewerking aan enquêtes betreﬀende het vervoer van
slachtoﬀers van ongevallen en ziekenvervoer,, 1954

6096

Aangaan van een regeling met de gemeente Naarden en de schng Diaconesseninrichng voor het zieken - en gewondenvervoer,, 1961 1964

6097

Correspondene met het Gewest Gooi en Vechtstreek en regiogemeenten inzake het
ambulancevervoer in de regio,, 1979 1980
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6099

Verlening van medewerking aan de oprichng van een bloedtransfusiecomité en
verkrijging van circulaires betreﬀende het verwijderen van personen van Joodse komaf
van de lijst van bloeddonoren en plaatsing op een afzonderlijke lijst,, 1939

6100

Verlening van medewerking aan de reorganisae van het Rode Kruis in Naarden en
Bussum, lidmaatschap van burgemeester Fernhout, dankbetuiging voor bewezen diensten
in hotel De Rozenboom en de tekst van het Rode Kruislied,, 1939

6.11.03.01.02.04 Zorg in verband met speciale ziekten
6098

Overleg met de plaatselijke afdelingen van de Nederlandse en de Rooms-katholieke
verenigingen tot bestrijding van tuberculose inzake de wijze van bestrijding,, 1923- 1930

6.11.03.02 Samenlevingsopbouw. Vormings- en ontwikkelingswerk
6.11.03.02.01 Schng Bussumse Gemeenschap
6101-6112

Uitoefening van toezicht op de Schng Bussumse Gemeenschap,, 1979 1987
6101

Vaststelling van de subsidievoorwaarden,, 1979 1981

6102

Ontwerpstatuten,, 1981

6103

Vaststelling van de organisae en controle op de adminstrae,,
1981 1982

6104

Accomodaeonderzoek ten behoeve van sociaal-culturele
instellingen,, 1981 1984

6105

Werkplan 1982 en beleidsplan 1986-1989,, 1981

6106

Verkrijging van de noe accommodae onderzoek nieuw
theater,, 17 juni 1982

6107

Verkrijging van de noe vrijwilligerscentrale,, 17 juni 1982

6108

Concept werkprogramma en begrong 1984,, 14 februari 1983

6109

Instemming met de vorming van een zevende sectorraad voor
vrijwilligers,, 1985

6110

Nieuwsperiodieken 1 en 2,, 1985

6111

Vaststelling van de procedure vervulling vacatures  vervanging bij
ziekte op het terrein van sociaal-cultureel werk,, 1986

6112

Herbezinning op de taak en funce en vaststelling van de noe
relae gemeente - SBG,, 1986 1987

6.11.03.02.02 Club- en buurthuiswerk
6113-6122

Verlening van medewerking aan het vinden van huisvesng voor jongerencentrum
Tkrogt  Schng Jeugdwerk,, 1975 1989
6113

Onderzoek naar huisvesngsmogelijkheden, 1975 1980

6114

Aanbesteding van bestek 6022-1 voor het verbouwen van een
pand te Bussum,, 1979

6115

Besprekingen in de raad van mogelijke locaes,, 1980
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6123-6124

6116

Besluit tot aankoop van het voormalige Broederhuis van het R.K.
Kerkbestuur,, 1980 1981

6117

Aanwijzing van de locae Vaartweg 1 en 3  Brediusweg 1,, 1980
1982

6118

Behandeling van de PSP-noe Wonen in het Broederhuis - Tkrogt
in de Ambachtschool en rapporten inzake huisvesng,, 1980

6119

Diverse bestekken voor het verbouwen en uitbreiden van een pand
te Bussum,, 1983

6120

Bouwvergaderingen; afrekening; huurvaststelling; oplevering en
toepassing percentageregeling beeldende kunst,, 1983 1989

6121

Tekeningen A1 en A2, B1 t/m B10, C1 en C2,, 1983

6122

Tekeningen E1 t/m E7, S1, V1 t/m V4,, 1983

Vaststelling van de nota "van club- buurthuiswerk naar buurtwerk", 1984 1985
6123

Verkrijging van het onderzoek "club- buurthuiswerk in Bussum",
en vaststelling van de nota "van club- buurthuiswerk naar
buurtwerk",, 1984 1985

6124

Behandeling van inspraakreaces, het struktuurrapport schng
buurthuiswerk en de reace van de PSP,, 1985

6.11.03.02.03 Jeugd- en jongerenwerk
6125

Instelling van een werkgroep tot bestudering van de behoee aan een jeugdraad,, 1965
1968

6126

Verlening van goedkeuring aan de samenstelling en de statuten van de Bussumse schng
voor de jeugd- en jongerenservice,, 1968 1972

6127

Verkrijging van de nota "Nog lang niet grijs gedraaid" inzake het jongerenwerk in Bussum,,
1981

6128

Stukken betreﬀende het opstellen van een jeugd- en jongerennota,, 1987

6129

Kredietverlening voor voorlichngsacviteiten op het terrein van de ondersteuning
en hulpverlening van jongeren en publicae van voorlichngsmateriaal inzake de
economische zelfstandigheid van vrouwen,, 1989 1991

6.11.03.02.04 Emancipae
6.11.03.02.04.01 Algemeen
6130-6133

Voorbereiding en vaststelling van de nota vrouwenemancipae Bussum,, 1983 1990
6130

Samenstelling en vergaderingen van de stuurgroep en concept
delen van de nota,, 1983 1984

6131

Adviezen van diensthoofden en wijziging van het raadsvoorstel,,
1984 1985

6132

Vaststelling van de nota en opheﬃng van de stuurgroep,, 1985
1986
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6133

Uitvoering van het emancipaebeleid en voortgangsrapportages,,
1986 1990

6134

Behandeling van de nota over emancipae, inventarisae van groeperingen en
instellingen en de noe verleden en heden van het emancipaeproces,, 1980

6135

Verkrijging van de nota Bussumse vrouwen in beweging, een PSP-voorstel voor een
noodzakelijk emancipaebeleid,, 1980

6136

Verkrijging van de nota Voor een vrouwenhuis in Bussum,, 1980

6137

Instelling en samenstelling van een stuurgroep emancipaeaangelegenheden,, 1980 1981

6.11.03.02.04.02 Schng Bussumse Emancipae Adviesraad
6138

Vaststelling van de adviestaak van de Schng Bussumse Emancipae Adviesraad,, 1987

6139

Instemming met de statuten en het huishoudelijk reglement van de Schng Bussumse
Emancipae Adviesraad,, 1987

6140

Installae van de Schng Bussumse Emancipae Adviesraad,, 1987

6141

Verslagen van vergaderingen van de Schng Bussumse Emancipae Adviesraad,, 1987
1989

6.11.04 Maatschappelijke zorg naar doelgroep
6.11.04.01 Jongeren, jeugdigen
6.11.04.01.01 Accomodaes
6.11.04.01.01.02 Kinderopvang
6148

Afwijziging van het verzoek van mejuﬀrouw C.E. Sepp om de exploitae van de
kinderbewaarplaats in het perceel Havenstraat 26 door de gemeente te laten uitvoeren,,
1919

6149

Overleg met de Vereniging Kinderzorg inzake de bouw van een kinderbewaarplaats aan de
Lambert Majoorlaan 34,, 1927 1930

6150

Noe betreﬀende de uitbreiding van de kinderopvang buiten schooljden,, 1986 1988

6151

Onderzoek naar de uitbreiding van het Kinderdagverblijf Naarden-Bussum aan de
Herenstraat,, 1987 1988

6.11.04.01.01.03 Speelgelegenheden
6142

Verlening van medewerking aan de oprichng van de Speeltuinvereniging Bussum en
goedkeuring van de statuten en de wijziging van het huishoudelijk reglement,, 1941- 1942

6143

Vaststelling en uitvoering van het speelplaatsenplan,, 1968 1973

6144

Instelling van de werkgroep trapveldjes en verkrijging van het rapport over dit
onderwerp,, 1971

6145

Evaluae van het speelplaatsenplan 1975,, 1981 1984

6146

Behandeling van het speelplaatsenplan 1984,, 1984

6147

Behandeling van de nota speelvoorzieningen,, 1987

6152-6172

Aanleg van kinderspeelplaatsen,, 1933 1990
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6152

Anthonie Fokkerstraat  Willem Barentszstraat,, 1962 1967

6153

K.P.C. de Bazelstraat en Spijkerstraat,, 1969 1973

6154

Berken  de Peppels,, 1987 1990

6155

Betje Wolﬄaan, nabij de ﬂats,, 1972 1973

6156

Boslaan  Parklaan,, 1933

6157

Ceintuurbaan,, 1965-1969

6158

Eendrachtpark,, 1980 1988

6159

Ericaweg,, 1935-1937

6160

Gildestraat,, 1979 1981

6161

Kamerlingh Onnesweg,, 1972

6162

Kamerlingh Onnesweg, H.,, 1971 1986

6163

Laarderwegkwarer,, 1949 1951

6164

Lange Heul,, 1973- 1979

6165

Mezenlaan  Nachtegaallaan,, 1976

6166

Oostereng, Spijkerstraat en K.P.C. de Bazelstraat,, 17 april 1970

6167

Raadhuisstraat en Dr. Fockstraat,, 1937 1939

6168

Sportpark-zuid,, 1934 1935

6169

St. Josephpark,, 1975

6170

Vaartweg,, 1977

6171

Westereng (Bloemhof, Vijverpark, Weidehof),, 1961

6172

Aanleg van trapveldjes,, 1970 1972

6173

Aanwijzing van het grasveld tussen de Jacob Ruijsdaellaan en de Jozef Israelslaan tot
speelweide,, 1931

6174

Aanwijzing van het grasveld aan de Nieuwe Hilversumseweg nabij Gooiberg als
speelgelegenheid,, 1931

6175

Correspondene betreﬀende het gebruik van het grasveld aan de Burgemeester
s'Jacoblaan voor voetbal en hockey,, 1933 1963

6.11.04.01.02 Uitbesteding en uitzending
6176

Verlening van medewerking aan de uitzending van zwakke kinderen naar Oostenrijk,, 1940

6.11.04.02 Ouderen, bejaarden
6.11.04.02.01 Algemeen
6177

Benoeming van leden van de Commissie van onderzoek ingevolge de noodwet
Ouderdomsvoorziening en overzicht van de uitvoering,, 1947 1957

6178

Behandeling van nota´s betreﬀende de zorg voor bejaarden,, 1956
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6179

Verkrijging van de scripe Onderzoek naar de levensbehoeen van bejaarden in Bussum,
een terreinverkenning van J. A. van der Kloet,, 1964

6180

Verkrijging van het ontwerp van de bejaardennota, instelling van werkgroepen
en coördinaegroep alsmede verkrijging van interimadvies van de stuurgroep
bejaardenwerk,, 1966 1974

6181

Verkrijging van het ontwerp van de Gids voor Bejaarden en verlening van medewerking
aan de vermenigvuldiging en verspreiding,, 1967- 1968

6182

Verlening van medewerking aan de jaarlijkse enquête van de Raad voor de
Gemeenteﬁnanciën betreﬀende de verpleegprijzen van bejaardentehuizen,, 1968 1971

6183

Vaststelling van het voorstel van de organisae van het bejaardenwerk van het college
voor het bejaardenwerk,, 1975

6184

Verkrijging van het onderzoek Vervoersbehoeen van ouderen in Bussum van de Schng
Welzijnswerk Ouderen Bussum (SWOB),, augustus 1979

6185

Correspondene met de SWOB betreﬀende het houden van een onderzoek naar de
vergrijzing in Bussum,, 1979 1981

6186

Vaststelling van de nota ouderenbeleid en nadere uitwerking,, 1983 1987

6187

Verkrijging van de nota De pyramide van Bussum, grondslagen voor een nieuw
ouderenbeleid, van de PSP,, 14 februari 1986

6188

Verkrijging van de nota Niet eenzaam wel zelfstandig, PSP-nota over het Bussumse
ouderenbeleid,, augustus 1987

6189

Verkrijging en behandeling van de nota Oud(er) worden in Bussum van het CDA,, 1987

6190

Verkrijging van de gids voor ouderen van de SWOB,, 1 april 1988

6191

Vaststelling van beleid betreﬀende toewijzing van aanleunwoningen,, 1988 1989

6192

Verkrijging van de noe Goed oud worden in Bussum van de werkgroep ouderenbeleid
en bespreking met de Schng Seniorenraad Bussum,, 1988 1989

6193

Instelling en opheﬃng van het college voor het bejaardenwerk, vaststelling van de
verordening regelende de doelstelling, samenstelling en werkwijze en het concept
reglement van orde voor de vergaderingen,, 1973 1976

6194

Verkrijgen van de notulen van de vergaderingen van het college voor het bejaardenwerk
alsmede benoeming van leden,, 1973 1976

6195

Instelling van een ouderenadviesraad,, 1983 1987

6196

Instemming met de wijziging van de statuten van de Schng Seniorenraad Bussum,, 1987

6197

Instemming met het Reglement seniorenraad Bussum,, 1987

6198

Verkrijging van het werkstuk Indien de noodzaak daartoe blijkt…over de oprichng van
een Seniorenraad in Bussum, door Rietje Flink,, 1 mei 1987

6199

Benoeming van gemeentelijke leden in het bestuur van de Schng welzijnswerk voor
ouderen,, 1977 1982

6200

Instelling en samenstelling van de ad hoc werkgroep ouderenbeleid,, 1987 1988
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6201

Opgave aan de geneeskundig inspecteur voor de volksgezondheid voor Noord-Holland
van de tehuizen voor bejaarden en van de verpleeg- en rusthuizen waar bejaarden zijn
gehuisvest,, 1961

6202

Verkrijging van de noe Enige impressies vanuit de Indicaecommissie Opneming in
Bejaardenoorden,, oktober 1978

6203

Vaststelling van de verordening behandeling bezwaarschrien Wet bejaardenoorden,,
1985

6204

Verkrijging van de nota Groepswonen door ouderen van de Woongemeenschap van
ouderen het Gooi alsmede correspondene met de Woongemeenschap over het
realiseren van een project,, 1987 1988

8358

Instelling van de indicaecommissie alsmede vaststelling en intrekking van de
indicaeverordening , 1977 - 1993
1

6.11.04.02.02 Accomodaes
6.11.04.02.02.01 Algemeen
6.11.04.02.02.02 Godelindeschng
6205-6212

Uitoefening van toezicht op de Godelindeschng,, 1920
6205

Correspondene inzake een verhoging van de tarieven voor
verpleging,, 1920

6206

Correspondene inzake het aanvaarden van schenkingen en
legaten, 1920

6207

Correspondene inzake toepassing van de Pensioenwet,, 19371941

6208

Correspondene inzake de hoogte van de lonen naar aanleiding
van vragen uit de Commissie ﬁnanciën,, 1939

6209

Benoeming van bestuursleden van de Godelindeschng,, 1941
1963

6210

Benoeming van bestuursleden van de Godelindeschng,, 1965
1983

6211

Rapport van de directeur van de gemeentelijke accountantsdienst
betreﬀende de ﬁnanciële administrae van de schng Huize
Godelinde,, 4 december 1969

6212

Benoeming van bestuursleden van de Godelindeschng,, 1984
1987

6213

Verlening van goedkeuring aan de nieuwbouw van huize Godelinde,, 1960 1968

6214-6217

Verlening van medewerking aan uitbreiding en verbetering van de Godelindeschng,,
1921- 1923
6214

Eerste uitbreiding volgens bestek 133a aan de Huizerweg volgens
ontwerp, detailtekeningen, omschrijving en andere aanwijzing van
de architect K.P.C. de Bazel,, 1921 1923
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6218-6220

6215

Tweede uitbreiding met een ziekenzaal en ruimere eetzaal en
aanpassing van brandveiligheidsvoorzieningen,, 1935 1936

6216

Derde uitbreiding volgens schetsen van de architecten H. van
Puen en B. van Wamelen,, 1947 1952

6217

Uitbreiding volgens bestek 64 bestaande uit het bouwen van 20
woningen met bergplaatsen,, 1954 1958

Verlening van goedkeuring aan de nieuwbouw van huize Godelinde,, 1960 1972
6218

Afschri van de toekenning van subsidie door het ministerie van
Volkshuisvesng en Ruimtelijke Ordening,, 1963 1972

6219

Bestek en voorwaarden voor het bouwen van perceel A: een
verzorgingstehuis met recreaezaal, c.v.-kelder, PEN-gebouwtje,
stalling van ﬁetsen en wagentjes en perceel B: 26 stuks ﬂats voor
de bejaarden,, 1965

6220

Verkoop van percelen grond, kadastraal bekend sece B nummers
2440, 5062, 3456 (ged.) en 4769 (ged.) en gelegen aan de
Huizerweg aan de Schng Godelinde,, 1966 1970

6221

Verlening van extra subsidies van ƒ 30.000,00 en ƒ 25.000,00 ten behoeve van de schng
en exploitae van een inrichng voor ouden van dagen,, 1919 1920

6222

Oprichng van de inrichng voor ouden van dagen Godelindeschng en instemming
met wijzigingen van de schngsbrief en statuten en regeling van de bezingen en
inkomsten,, 1919

6223

Verlening van goedkeuring aan de wijzigingen van het huishoudelijk reglement voor
het bestuur van de schng huize Godelinde, het huisreglement, de overeenkomst van
huisvesng, het opnamereglement, het reglement inzake de rechtstoestand van het
personeel en het reglement bewoonsterscommissie,, 1966 1989

6224

Instemming met de wijziging van de statuten van de Schng Huize Godelinde inzake de
rechtsposie van het personeel,, 1985 1988

6.11.04.02.02.03 Overige instelling voor bejaarden
6225

Afwijzing van het beroepschri van de Schng Sinnehoek tegen de weigering van een
vrijstelling voor het in gebruik nemen van het perceel Meerweg 7 (huize Amalia) als
tehuis voor demente bejaarden en verlening van vrijstelling van de Bouwverordening met
betrekking tot het gebruik van de begane grond,, 1972 1977

6225-6226

Voeren van verweer inzake de kwese "Sinnehoek" en verlening van vrijstelling voor het
gebruik van het pand Meerweg 7,, 1972 1977

6226

6225

Afwijzing van het beroepschri van de Schng Sinnehoek tegen
de weigering van een vrijstelling voor het in gebruik nemen van
het perceel Meerweg 7 (huize Amalia) als tehuis voor demente
bejaarden en verlening van vrijstelling van de Bouwverordening
met betrekking tot het gebruik van de begane grond,, 1972 1977

6226

Verweer in kort geding voor de rechtbank en in appèl voor het
gerechtshof,, 1976 1977

Verweer in kort geding voor de rechtbank en in appèl voor het gerechtshof,, 1976 1977
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6227

Concept-reglement voor het tehuis Willemslaan 16, aanvaarding van de schenking van
materialen en machging tot verkoop van goederen uit de inventaris wegens opheﬃng,,
1945 1948

6228

Verkrijging van aanmeldingsformulieren van bejaardenoorden en correspondene
betreﬀende het toezicht op de veiligheid van de gebouwen,, 1962- 1966

6.11.04.03 Gehandicapten
6.11.04.03.01 Algemeen
6231

Verslagen van vergaderingen van de werkgroep gehandicaptenbeleid,, 1989

6.11.04.03.02 Verstandelijk gehandicapten
6077

Verlening van toestemming aan verpleegtehuis Rozenhof om een psychiatrisch hostel te
vesgen in het voormalig pension Mariposa aan de Brediusweg 28,, 1977

6078

Verlening van medewerking aan een enquête omtrent zwakzinnigen en geestelijk
abnormalen beneden de leeijd van 18 jaar van Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1933 1934

6079

Principebesluit tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Commissie voor vooren nazorg van geestesziekten in Noord-Holland,, 1938 1939

6080

Verlening van medewerking aan de mogelijke repatriëring van Bussumse paënten van de
Kolonie voor Gezinsverpleging te Gheel in België,, 1939 1940

6081

Besluit van de burgemeester de uitvoering van zijn taken inzake het toezicht op
krankzinnigen op te dragen aan de directeur van de GGD en voorstel van de directeuren
van de GG en GD's van Bussum en Hilversum om te komen tot de oprichng van een
eenvoudige sociaal-psychiatrische dienst,, 1972- 1973

6082

Noes en vaststelling van de procedure inbewaarstelling op grond van de
Krankzinnigenwet,, 1979- 1981

6229

Verlening van vrijstelling van de bestemmingsregeling Kom-West voor het pand Parklaan
33, huize Het Akkertje, aan de Protestants Christelijke Schng tehuizen voor geestelijk
gehandicapten in Gooi, Eemland en Vechtstreek te Kortenhoef ten behoeve van het
gebruik als gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten alsmede het voeren
van verweer in het AROB-beroep bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State,, 1978
1987

6230

Verlening van medewerking aan een onderzoek door de zwakzinnigeninrichng
Eemeroord te Baarn naar de vesging van een zogenoemde sociowoning aan de Meerweg
12,, 1983 1984

6.11.04.04 Bijstandsbehoevenden
6.11.04.04.01 Algemeen
6232-6238

Verlening van medewerking aan de Winterhulp Nederland,, 1940 1945
6232

Verlening van medewerking aan propaganda van de Schng
Winterhulp Nederland,, 1940 1942

6233

Personeelsmutaes en correspondene met A. P. de Ruiter
betreﬀende zijn werkzaamheden,, 1940 1944
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6246-6253

6234

Correspondene betreﬀende het ﬁnancieel beheer en controle,,
1941 1942

6235

Verkrijging van overzichten van gehouden collectes, verlening van
medewerking aan collectes en aandeling van klachten,, 1941
1943

6236

Verantwoording van personeelskosten,, 1941 1944

6237

Verhuur van Kerkstraat 8 aan H.F. Bekker en de afdeling GooiNoord van de Naonale Jeugdstorm,, 1942 1945

6238

Verlening van medewerking aan de afwikkeling van de zaken van
de schngen Nederlandse Volksdienst en Winterhulp Nederland
alsmede van de Naonalsocialissche Volkswohlfahrt e.v.,, 1945

Verlening van medewerking aan de acviteiten van het plaatselijk crisiscomité  afdeling
Bussum van het Naonaal Crisiscomité,, 1931- 1932
6246

Beantwoording van vragen van het Naonaal Crisiscomité,, 1931

6247

Uitnodiging van de burgemeester voor een bijeenkomst tot
oprichng van een plaatselijk crisiscomité alsmede verslag van de
oprichngsvergadering,, 1931 1932

6248

Funceomschrijving van de Commissies voor de ﬁnanciën, van
onderzoek, van distribue en van aankoop,, 13 januari 1932

6249

Correspondene met het Bussums crisiscomité betreﬀende het
verlenen van een renteloos voorschot van ƒ 3500,-,, 1932

6250

Verkrijging van de verslagen van de werkzaamheden over 1933 en
1934,, 1934 1935

6251

Correspondene met het ministerie van Binnenlandse Zaken
en het plaatselijk crisiscomité betreﬀende de opheﬃng van het
naonaal respecevelijk plaatselijk crisiscomité,, 1935 1936

6252

Correspondene met het Naonaal Crisiscomité betreﬀende het
verkrijgen van herinneringspenningen,, 1936

6253

Correspondene met het Bussums crisiscomité in liquidae
betreﬀende het overschrijven van een deel van het bag saldo op
rekening van de schng Goois Middenstandsborgstellingsfonds,,
1937

6257

Correspondene met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreﬀende het verzoek
aan Hare Majesteit de Koningin van de Nederlandse Protestantenbond afdeling Bussum
en 11 andere organisaes om de instelling van een armenraad,, 1929

6258

Verstrekken van inlichngen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de
samenstelling van het verslag omtrent de verrichngen aangaande het armbestuur,, 1936
1964

6259

Correspondene met het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers afdeling Naarden-Bussum inzake
haar dienstverlening alsmede verkrijging van het jaarverslag over 1956,, 1939
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6260

Correspondene met het regeringscommissariaat voor de vrijwillige burgerlijke
dienstverlening betreﬀende het opzeen van een plaatselijke organisae, met lijst van
vrijwilligers en organisaes,, 1939 1940

6261

Verkrijging van mededelingen van de directeuren van takken van dienst dat geen der
ambtenaren zich opgegeven hee voor de Nederlandse Volksdienst,, 1941

6262

Verkrijging van richtlijnen voor de hulpverlening aan behoeigen van het gemeentelijk
bureau voor maatschappelijk hulpbetoon,, 1941 1966

6263

Verkrijging van een circulaire van Vrij Nederland via C.M. Des Bouvrie betreﬀende de
organisae van hulpkorpsen van vrijwilligers voor sociaal werk en andere hulpdiensten,,
10 mei 1945

6264

Verstrekken van inlichngen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de
samenstelling van het verslag als bedoeld in arkel 209 van de Grondwet,, 1965 1969

6268

Vaststelling en wijziging van de verordening Commissie ABW en benoeming van leden,,
1983

6.11.04.04.02 Geldelijke bijstand
6.11.04.04.02.01 Algemeen
6239-6243

6244-6245

Vaststelling en wijziging van verordeningen wegens het invoeren van de Algemene
Bijstandswet,, 1964 1966
6239

Algemeen dossier,, 1964

6240

Vaststelling van de verordening tot uitvoering van de arkelen
29 en 38 van de Algemene Bijstandswet, betreﬀende de
behandeling van aanvragen om bijstand en de behandeling van
bezwaarschrien, in de gemeente Bussum, afschri,, 10 juni 1964

6241

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de
samenstelling en de uitoefening van bevoegdheden van het college
voor de verlening van bijstand in de gemeente Bussum, afschrien
van concepten,, 1964

6242

Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen van
het college voor de verlening van bijstand in de gemeente Bussum,
authenek afschri,, 1965

6243

Vaststelling van het besluit tot het verstrekken van leningen onder
hypothecair verband voor consumpeve doeleinden,, 1965 1966

Notulen van vergaderingen van de Commissie Algemene Bijstandswet,, 1985 1989
6244

1985-1987,, 1985 1989

6245

1988-1989,, 1985 1989

6254

Verkrijging van legaten ten behoeve van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur en de
algemene armen van Bussum,, 1919 1935

6255

Verkrijging van een schenking ten behoeve van het Armbestuur van de Algemene
Hardraverij Vereniging (in liquidae) ,, 1920 1951
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6256

Correspondene met de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland over de
oprichng van een plaatselijk comité van samenwerking met het Naonaal Fonds voor
Bijzondere Noden,, 1936- 1940

6266

Overzichten van aanvragen voor en toepassingen van de Algemene Bijstandswet over de
jaren 1971-1975, 1972 1976

6267

Uitbrengen van een posief oordeel aan de minister van Cultuur, Recreae en
Maatschappelijk Werk over de toelang van de schng Sonnenhoeck, pedagogisch
intermedium voor jongens en meisjes, tot de indirecte ﬁnanciering door middel van
bijstand,, 1979 1980

6269

Correspondene en overleg van de Gemeentelijke Sociale Dienst met de Akegroep
Uitkeringsgerechgden Bussum,, 1984 1987

6271

Verkrijging van een pee van diverse maatschappelijke organisaes houdende
aandringing op een akef beleid voor lastenverlichng voor mensen met een minimaal
inkomen,, 1985

6272

Aanvaarding van schenkingen, gien, legaten en nalatenschappen ten behoeve van
verdelingen ingevolge de Armenwet, 1930

6273

Vaststelling van bijstandsnormen in de gemeente Bussum,, 1964 1976

6274

Vaststelling en intrekking van de verordening tot uitvoering van de arkelen 29 en 38 van
de Algemene Bijstadswet, betreﬀende de behandeling van aanvragen en bezwaarschrien
en opheﬃng van de zogenoemde akkoordprocedure bij de behandeling ervan,, 19821983

6275

Onderzoek naar nut en noodzaak van een fonds voor mensen met een minimumuitkering
en besluit tot subsidiëring van de Schng Noodfonds Bussum alsmede benoeming van
een gemeentelijk vertegenwoordiger in het bestuur,, 1984 1985

6.11.04.04.02.02 Controle
6265

Verlening van medewerking aan jaarlijkse controles door het ministerie van Sociale Zaken
van de complementaire sociale voorzieningen Wet Werkloosheidvoorzieningen (WWV) en
Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR),, 1967 1989

6270

Verlening van medewerking aan jaarlijkse controles door het Rijksconsulentschap voor
sociale voorzieningen in de provincie Noord-Holland van het ministerie van Sociale Zaken
van de Algemene Bijstandswet en verwante regelingen,, 1984 1989

6276

Onderzoek naar de aanstelling van een sociaal rechercheur,, 1984 1985

6277

Jaarverslag van de sociale recherche,, 1987

6278

Vaststelling van de taakomschrijving en instruce van de sociaal rechercheur,, 1987

6279

Vaststelling van het huishoudelijk reglement van de begeleidingscommissie sociale
recherche alsmede verslagen van het overleg van de begeleidingscommissie,, 1987 1989

6280

Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Blaricum, Diemen,
Eemnes, 's-Graveland, Laren, Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg en
Weesp inzake het gebruik maken van de diensten van de sociaal rechercheur van de
gemeente Bussum alsmede een evaluae en kostenberekening,, 1987 1989

8432

Aanstelling van een sociaal rechercheur voor Bussum en omliggende gemeenten, 1985 1988
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1
6.11.04.04.03 Verstrekkingen in natura
6281-6285

Verlening van medewerking aan de distribue van voedsel onder het behoeige deel der
bevolking,, 1932 1945
6281

Van goedkope, onvermengde, margarine,, 1932- 1938

6282

Van rundvlees in blik door de Crisis Rundveecentrale,, 1933 1940

6283

Van verse vis door de Rijksdienst der Levensmiddelendistribue,,
1935 1939

6284

Van groente door de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,,
1936 1937

6285

Van tomatensoep in blik door de Rijksdienst der
Levensmiddelendistribue,, 1937

6.11.04.05 Werklozen en arbeidsongeschikten
6.11.04.05.01 Algemeen
6286

Instelling en regeling van de werkwijze van de Commissie werkeloosheidsvoorziening,

6287

Notulen van de vergaderingen van de Commissie werkeloosheidsvoorziening,

6288

Instelling en regeling van de werkwijze van de plaatselijke adviescommissie werkeloze
werknemers,

6289

Notulen van de vergaderingen van de plaatselijke adviescommissie werkeloze
werknemers,

6.11.04.05.02 Sociale werkvoorziening
6290-6291

6292

Aangaan en wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale
werkvoorziening in het Gooi en de Vechtstreek,, 1969 1988
6290

1969-1974,, 1969 1988

6291

1977-1988,, 1969 1988

Instemming met de reorganisae van het werkvoorzieningschap volgens de nota
organisae sociale werkvoorziening,, 1977 1980

6.11.04.06 Behoeigen uit beroeps- en bedrijfskringen
6.11.04.06.01 Vrije beroepen
6293-6294

6295

Aankoop en verdeling van kunstwerken in het kader van de Beeldende Kunstenaars
Regeling (BKR),, 1954 1987
6293

1954 - maart 1982,

6294

april 1982 - 1987,

Advisering van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en wetenschappen inzake
te toekenning van een rijkssubsidie aan dr. Frederik van Eeden alsmede besluit tot
toekenning van een jaargeld van ƒ 1000,- wegens zijn zevengste verjaardag en
beëindiging hiervan wegens zijn overlijden,, 1923
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6296

Overzichten van via de regeling sociale bijstand beeldende kunstenaars aangekochte
kunstwerken,, 1949 1964

6297

Instemming met de toetreding van andere gemeenten en opheﬃng van de Gooise
Commissie voor sociale kunstopdrachten alsmede benoeming van vertegenwoordigers,,
1949 1972

6298

Overzichten en inventarisae van in bruikleen van het Rijk ontvangen kunstwerken, 1953
1973

6299

Noes betreﬀende aankoop, beheer en opslag, ruiling en uitleen van in het kader van de
BKR aangekochte kunstwerken,, 1971 1984

6300

Aangaan van een overeenkomst met de Dienst Verspreide Rijkscolleces betreﬀende de
bij de gemeente in bruikleen zijnde werken van de genoemde dienst,, 1978 1979

6301

Instemming met de gemeenschappelijke regeling subsidiëring Schng Kunstuitleen 't
Gooi te Hilversum,, 1980 1986

6.11.04.06.02 Zelfstandigen
6302

Verlening van subsidie aan het Bussums Crisiscimité ten behoeve van de verstrekking van
kleine kredieten aan plaatselijke middenstanders alsmede afschrien van steunverzoeken
van middenstanders,, 1932 1933

6303

Besluiten tot instelling en samenstelling van de plaatselijke Commissie zelfstandigen,,
1955

6304

Benoeming van leden van de Commissie rijksgroepregeling zelfstandigen,, 1965 1980

6305

Benoeming van leden van de plaatselijke Commissie zelfstandigen ingevolge de
rijksgroepsregeling zelfstandigen en van de plaatselijke adviescommissie ingevolge de
rijksgroepsregeling werkloze werknemers,, 1965 1983

6306

Notulen van de vergaderingen van de plaatselijke adviescommissie zelfstandigen,, 1987
1989

6.11.04.07 Getroﬀenen door rampen of andere buitengewone omstandigheden
6.11.04.07.01 Getroﬀenen door natuurrampen
6307

Verleende hulp, parculiere inaeven, regeling inzameling rampenfonds,
krantenarkelen,, 2 februari 1953 27 november 1953

6307-6308

Verlening van hulp na de watersnood van 1 februari 1953,, 1953 1959

6308

Hulpverlening aan getroﬀen gemeenten en de boomplantace op Schouwen-Duiveland,,
11 februari 1953 22 juli 1959

6309

Verlening van medewerking aan extra steunmaatregelen door het Burgerlijk Armbestuur
wegens de koude winter van 1928-1929,, 1929

6.11.04.07.02 Getroﬀenen door oorlog
6.11.04.07.02.01 Verplaatste personen
6.11.04.07.02.01.01 Evacuae
6311

Correspondene met overheden en burgers betreﬀende een vergoeding aan burgers voor
gemaakte kosten wegens verplichte evacuae,, 1941 1946
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6312

Verkrijging van vergoedingen van kosten gemaakt voor evacués,, 1942 1949

6313

Correspondene met de gemeentebesturen van Arnhem, Rhenen en Wageningen en de
Commissaris van de provincie Gelderland inzake de uitbetaling van lonen van verplicht
geëvacueerde ambtenaren,, 1944 1945

6314

Correspondene met de burgemeester van Meppel betreﬀende de door laatstgenoemde
gewraakte zogenoemde hongervluchtelingen uit Bussum,, 1945

6317

Correspondene met de gemeente Huizen inzake het door de Roerdamse Bank in 1944
verkeerd overgemaakte voorschot evacuaekosten voor de gemeente Huizen,, 1946

6318-6320

Planning en organisae van de evacuae van de burgerbevolking van Bussum,, 1939 1940
6318

Correspondene en overleg met militaire autoriteiten en
vertegenwoordigers van gemeenten,, 1939 1940

6319

Hulp van padvinders en verkenners en het korps vrouwelijke
vrijwilligers,, 1939 1940

6320

Afvoer per automobiel; afvoer van huiszieken, invaliden en ouden
van dagen; verdeling van de gemeente in groepen en wijken en
benoeming en overleg met hoofd- en groepsleiders,, 1939 1940

6321

Beschouwing van de burgemeester over het door hem op 13 mei 1940 van de
commandant van de vesng Holland groep Naarden ontvangen telegram inzake het niet
afvoeren van de bevolking en de in de loop van die avond en nacht voorgevallen zaken,

6322

Opgave aan de commissaris afvoer burgerbevolking te Alkmaar van ziekenhuizen en
noodziekenhuizen in de gemeente,, 1943

6323

Correspondene met de heer D.H. Querner, bestuursraad van de provincie Noordholland
betreﬀende het nemen van maatregelen ingeval van invasiepogingen,, mei 1944

6324

Mededeling van de Commissaris Afvoer Burgerbevolking voor Noord-holland dat P.J.
Kapteyn uit Haarlem benoemd is tot Substuut Commissaris Afvoer Burgerbevolking voor
het rayon ten zuiden van het Noordzeekanaal en plaatsvervangend Commissaris Afvoer
Burgerbevolking voor Amsterdam,, 1 september 1944

6325

Mededeling van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis dat het departement
van Waterstaat afdeling Vervoerwezen zich bereid hee verklaard een vervoersorganisae
op te zeen en de aanwijzing van de algemeen vervoercommissaris,, 28 oktober 1944

6326

Correspondene met de Naonaal Socialissche Beweging en de Bussumse Vereniging
van Huis- en Grondeigenaren en Bouwondernemers Het Eigendomsrecht inzake
overname door de gemeente van de huishuur van vrijwillig geëvacueerde leden der NSB,
1944 1945

6327

Opgave aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van het nadeel voortvloeiende uit
evacuaemaatregelen,, 1945

6328

Evacuaeplan van de gemeente Bussum en correspondene met hogere overheden
betreﬀende het verlenen van medewerking aan landelijke evacuaeplannen in
oorlogsjd,, 1951 1964

6.11.04.07.02.01.02 Opvang van geëvacueerden van elders
6310

Circulaires betreﬀende de zorg voor vluchtelingen en geëvacueerden,, 1940 1954
Pagina 334

6315

Afwijzing van het verzoek van de Commissie van toezicht op het kinderhuis te Bussum
van Kinderhulp om de inventaris van het noodziekenhuis te mogen hebben aangezien het
pand in gebruik is voor de opvang van NSB-kinderen,, 1945

6316

Verlening van hulp aan de gemeente Groesbeek alsmede aanvaarding van een zonneklok
als uing van erkentelijkheid voor de geboden hulp en bijstand,, 1945-1948

6329

Verkrijging van circulaires betreﬀende opneming van evacués en ontruiming van
de gemeente en benoeming van leden van de Commissie voor een eventuele
noodevacuae,, 1924 1945

6330

Verkrijging van circulaires ten behoeve van de stasek van geëvacueerden en
vluchtelingen en opgave van het aantal geregistreerde geëvacueerden en of vluchtelingen
naar gemeenten van herkomst per 1 januari 1945,, 1941 1945

6331

Vordering van goederen en percelen ten behoeve van evacuaedoeleinden,, 1944 1945

6332

Planning, organisae en afwikkeling van de evacuae van de burgers van andere
gemeenten naar Bussum, met overzichten van evacués naar gemeenten, beroepen en
godsdienst,, 1944

6333

Verslag van de chef van de afdeling evacuae van de Dienst van Sociale Zaken betreﬀende
het vertrek van evacués naar Arnhem op 9 juni 1945,, 9 juni 1945

6334

Aandeling van de klacht inzake verwaarlozing betreﬀende het door evacués gebruikte
perceel Koningslaan 11,, 1945

6335

Correspondene met de heer C.S.J. van der Spek inzake zijn voorstel om een graﬁcae
toe te kennen aan het personeel van de evacuaedienst in 1944,, 1945

6336

Correspondene met G.F.E. Gonggrijp uit Den Haag betreﬀende zijn klacht over te lage
vergoeding voor meubelopslag,, 1945 1946

6337

Verhaal van de kosten ingevolge arkel 73a der Armenwet voor wijlen Maria C. Leyh,
geëvacueerd uit Arnhem,, 1946 1947

6338

Huur van het perceel Brinklaan 86, hotel de Rozenboom, ten behoeve van vluchtelingen
en aandeling van de schade,, 1944 1952

6339

Afschrien van beëindiging en het zonodig opnieuw aangaan van arbeidsovereenkomsten
door het gemeentelijk evacuaecomité met personeelsleden van het noodziekenhuis in
hotel de Rozenboom,, 1945

6340

Bemiddeling in de klacht van de heer C.M. Bolleurs inzake de exploitae van het
noodziekenhuis door het Rode Kruis,, 1945 1946

6341

Uitstel van de aandeling van het ﬁnanciële overschot van de exploitae van het
noodziekenhuis en van het overschot op de rubriek voorzieningen voor inwoners uit
geëvacueerde gebieden en oorlogsslachtoﬀers,, 1945

6.11.04.07.02.02 Oorlogsslachtoﬀers
6342

Register van Bussumse oorlogsslachtoﬀers 1940-1945, afschri,

6343-6345

Verlening van hulp aan oorlogsslachoﬀers,, 1940 1948
6343

A t/m G, 1940 1948

6344

H t/m R, 1940 1948
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6345
6346-6348

S t/m Z, bommenschade Nederlanders in Duitsland, 1940 1948

Verlening van medewerking aan de vergoeding voor oorlogsschade en ﬁnanciering van de
wederopbouw van onroerend goed van parculieren,, 1943 1960
6346

B t/m K, 1943 1960

6347

L t/m Rod,, 1941 1960

6348

Roo t/m Z,, 1943 1960

6349

Verlening van medewerking aan de naonale inzameling 1940 van het Naonaal
Hulpcomité 1940 ten behoeve van geteisterd Nederland en van de gewonde en zieke
soldaten,, 1940

6350

Bemiddeling inzake het bieden van schadevergoeding aan slachtoﬀers van
verkeersongevallen waarbij Duitse militaire voertuigen betrokken zijn,, 1940 1943

6351

Verlening van medewerking aan de registrae van burgerslachtoﬀers van oorlogsgeweld
en van door oorlogsgeweld jdelijk of blijvend invalide geworden burgers,, 1940- 1944

6352

Verlening van medewerking aan het Comité voor Hulpverlening aan geteisterd Nederland
alsmede verkrijging van de brochure Relaas van werkzaamheden van het Bussums comité
voor geteisterd Nederland vanaf donderdag 16 mei 1940 tot zaterdag 5 mei 1945,, 1940
1946

6353

Steunverlening door bemiddeling van het provinciaal hulpcomité voor oorlogsslachtoﬀers
1940,, 1940 1941

6354

Ingekomen brief van het Comité Rechtsherstel voor Joden houdende mededelingen van
opname van werkzaamheden in de gemeenten Naarden, Bussum, Blaricum, Huizen en
Laren,, 17 mei 1945

6355

Correspondene met het bureau voor repatriëring van het Militair Gezag betreﬀende het
in quarantaine houden van een inwoner uit Bussum en de dood van andere inwoners die
afgevoerd zijn naar concentraekampen,, 1945

6356

Lijst houdende overzicht van gien (totaal ƒ 2700,-) ingezameld voor de
oorlogsslachtoﬀers en correspondene betreﬀende de verdeling van het ingezamelde
geld,, 1945 1948

6357

Verkrijging van vergoedingen van kosten gemaakt voor de verzorging van
oorlogsslachtoﬀers,, 1946- 1951

6358

Overzicht van gegadigden waarvan de dossiers aan de gemeente Amsterdam zijn
overgedragen voor de uitkering rijksgroepregeling oorlogsslachtoﬀers en het verstrekken
van informae betreﬀende uitkeringen,, 1969

7803

Verlening van hulp aan Belgische vluchtelingen,, 1914

8396

Register van bezengsschade, 1941 - 1946

1

6.11.04.07.03 Getroﬀenen door andere rampen
6359

Verlening van medewerking aan een concert van de Bussumse federae van Muziek- en
Zangverenigingen ten bate van de slachtoﬀers van de mijnramp op 8 augustus 1956 in
Marcinelle, België,, 1956 1957

6.11.04.07.04 Getroﬀenen in en uit het buitenland
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6.11.04.07.04.01 Nederlanders
6360

Verlening van medewerking aan de distribue van informae van de schng Pelita ten
behoeve van de slachtoﬀers van de oorlog met Japan,, 1948

6361

Verlening van medewerking aan de opvang van rijksgenoten uit Suriname,, 1975 1977

6.11.04.07.04.02 Vreemdelingen
4219

Onderzoek naar het verstrekken van onjuiste inlichngen door een poliebeambte inzake
de verplichng van een zogenaamd Sichtvermerk in het paspoort van Duitse dienstmeisjes
ten behoeve van een verblijf in Duitsland,, 1933

4220

Besluitvorming omtrent de toelang van vreemdelingen,, 1933 1947

4221

Besluitvorming omtrent de uitgeleiding van vreemdelingen,, 1936 1950

6362

Verlening van medewerking aan de opvang van bootvluchtelingen uit Vietnam,, 1979
1981

6363

Aangaan van een overeenkomst met het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur betreﬀende het opvangen van asielzoekers in de gemeente,, 1987 1989

6.11.04.08 Overige doelgroepen
6.11.04.08.01 Militairen
6364

Benoeming en ontslag van leden van de plaatselijke Commissie van het Fonds ter
aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in den Nederlanden,, 1921
1953

6365

Correspondene met het Goois Middenstands-borgstellingsfonds betreﬀende het treﬀen
van een regeling tot vervanging van gemobiliseerde zakenlieden,, 1939

6.11.04.08.02 Minderheden
6366

Verkrijging van de noe Buitenlandse werknemers in Bussum van de PSP en
standpuntbepaling door het college,, 1979

6367

Verkrijging van het stageverslag de posie van minderheden in Bussum van H. Goorkate
en reaces hierop door minderhedenorganisaes,, 1984

6368

Vaststelling van de nota minderhedenbeleid 1985,, 1985

6369

Vaststelling van de nota voortgang minderhedenbeleid,, 1986 1987

6370

Noe over de begeleiding van de organisaes van buitenlanders, concept,, 1988

6.11.04.08.03 Varende en zwervende bevolking
6371

Verslag van het overleg van de burgemeester met bestuursleden van het
woonwagenstrijdcomité,, 1 maart 1933

6372

Verlening van medewerking aan de realisae van jdelijke onderkomens voor daklozen in
het kader van het noodwoningprojekt Bussum,, 1980 1988

6.11.04.08.04 Gevangen en ontslagen gevangenen
6373

Ingekomen brief van het Leger des Heils Maatschappelijk Werk afdeling reclassering
betreﬀende het te werkstellen van reclassenten in Duitsland,, 6 september 1940
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6374

Verlening van medewerking aan de naonale reclasseringsdag,, 1940

6375-6376

Verlening van medewerking aan de huisvesng van gezinnen van polieke delinquenten,,
1945 1956

6377

6375

Verkrijging van circulaires alsmede onderzoek naar huisvesng in
huize De Ginkel aan de Amersfoortsestraatweg 114,, 1945 1953

6376

Huur van Parklaan 37 (villa Vreeburg) en Brinklaan 143 alsmede
verweer in het geschil met de eigenaar van het pand Parklaan 37
betreﬀende de kosten van herstelwerkzaamheden,, 1946 1956

Verslagen over de jaren 1952-1954 van de afdeling Gooiland van het Nederlands
Genootschap tot reclassering,, 1953 1955

6.11.05 Sociale verzekeringen
6378

Verkrijging van circulaires betreﬀende Nederlandse sociale verzekeringen,, 1941 1946

6379

Verkrijging van circulaires betreﬀende de zogenoemde Duitse Renten die sinds september
1944 of april 1945 niet waren uitbetaald en opgave aan de Dienst voor Maatschappelijke
Zorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken van uitbetaalde voorschoen,, 1946 1951

6.12 Onderwijs, educae, cultuur, sport en recreae
6.12.01 Onderwijs
6.12.01.00 Algemeen
6382

Notulen van de vergaderingen van de wethouders van Onderwijs van Naarden en Bussum,
bijgewoond door de chefs van de afdelingen Onderwijs van beide gemeenten,, 1967 1970

6383

Voorbereiding en vaststelling van de Onderwijsnota,, 1967 1973

6727

Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de regionale commissie van het Centraal Orgaan
voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs,, 1967 1978

6728

Deelname in en uireding uit de gemeenschappelijke regeling ter beharging van de
belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs,, 1967

6.12.01.01 Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel
6384

Vaststelling en wijzigingen van het Reglement op de rechtstoestand van het onderwijzend
personeel, de instruces voor het onderwijzend personeel aan de openbare lagere
scholen, voor de directeur en leraren van de Handelsavondschool en de nijverheidsschool
en de Regeling omtrent de controle bij ziekte, ongevallen of ongesteldheid van
leerkrachten,, 1935-1939

6385

Beantwoording van vragen van de Onderwijsinspece naar aanleiding van het opnemen
van de vereiste "Lid Opvoedersgilde vereist" in personeelsadvertenes,, 1942

6386

Besluitvorming omtrent de delegae van de benoemingsbevoegdheid onderwijzend
personeel aan de raad en burgemeester en wethouders en jaarlijkse verslaglegging aan de
raad,, 1971 1981

6387

Vaststelling van de regelingen inzake benoeming van wachtgelders in vacatures bij het
openbaar onderwijs (Afvloeiingsregeling),, 1978 1985

6388

Vaststelling van de Regeling besteding vakaneverlof onderwijzend personeel openbare
scholen,, 1972 1976
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6389

Correspondene inzake het uitkeren van een invasievoorschot aan onderwijzend
personeel,, 1946 1947

6390-6396

Registers van (jaar)wedden onderwijzend personeel van het openbaar onderwijs,, 1919
1936
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1919 1922
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1923 1925
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1926 1928
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6393

1929 1931
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6394

1932 1934
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6395

1935
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1936
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6471

Besluitvorming omtrent de aanstelling van boventallige leerkrachten ter uitvoering van de
derde fase van de verlaging van de leerlingenschaal,, 1968 1970

6472

Vaststelling van een sollicitaecode voor het openbaar basisonderwijs,, 1988 1989

6473

Besluitvorming omtrent de invoering van duobanen in het openbaar kleuter- en lager
onderwijs,, 1980 1984

6474

Vaststelling van de Verordeningen regelende de wijze van uitbetaling van de jaarwedden
van het onderwijzend personeel van de openbare lagere scholen en de inhouding van
jaarwedden bij verlof en de Verordening regelende de beloning van plaatsvervangende
hoofden van scholen,, 1919 1933

6475-6478

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Verordening regelende de salarissen enz. van
de vakonderwijzers aan de openbare lagere scholen,, 1920 1979
6475

1920 1936

6476

1949 1955

6477

1958 1966

6478

1966 1979

6479

Behandeling van de ingediende moe door raadslid Bahlmann inzake herziening van de
salarisregeling van de vakonderwijzers,, 1925 1926

6480

Vaststelling van de Verordening inzake tegemoetkoming in de kosten voortvloeiende uit
verandering van standplaats aan onderwijzend personeel van inrichngen voor lager
onderwijs en richtlijnen voor het verlenen van woonvergunningen aan leerkrachten,,
1948-1949

6571

Behandeling van de problemaek rondom het hoofd van de Prinses Marijkeschool, 1978
1979

6572

Regeling van de plaatsvervanging van onderwijzers in het openbaar lager onderwijs,,
1925-1930

6573

Standpuntbepaling inzake het gelijkjdig werkzaam zijn van het (waarnemend) hoofd en
zijn echtgenote aan de Frederik van Eedenschool, 1970 1974
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6574

Besluiten tot opheﬃng van onderwijzersfunces aan de Koning Willemschool, de Koningin
Wilhelminaschool en de Prinses Ireneschool en opheﬃng van de conciërgefunce aan de
Prinses Ireneschool,, 1919

6575

Vaststelling van de personeelsformae voor de openbare basisscholen voor de jaren
1985-1986 t/m 1988-1989,, 1985 1989

6752

Instelling, vaststelling van de instruce en opheﬃng van de funce van conciërge en
vaststelling van de instruce voor de schoolknecht voor de school voor uitgebreid lager
onderwijs en Handelsavondschool,, 1920-1921

6755

Vaststelling van de regeling inzake de volgorde van afvloeiing van personeel van de Prinses
Irene MAVO,, 1975 1976

6769

Besluitvorming omtrent de rechtsposie van niet-onderwijzend personeel bij het
voortgezet onderwijs aan de Prinses Irene MAVO, 1982

6788

Vaststelling van het reglement op de rechtstoestand van het onderwijzend personeel,
vaststelling en wijzigingen van de instruce voor de directeuren en leraren van de
Handelsavondschool en Nijverheidsavondschool en de regeling omtrent de controle bij
ziekte,, 1935-1936

6789

Besluitvorming omtrent de bezoldiging van de directeur en de leraren van
Handelsavondschool,, 1920 1949

6790

Besluitvorming omtrent de verhoging van de salarissen, de doorbetaling van salaris
jdens bijzonder verlof in verband met de schorsing van het onderwijs van 1 oktober 1944
tot 1 januari 1945 en verstrekking van een zogenaamd invasievoorschot ten behoeve van
het personeel aan de Nijverheidsavondschool,, 1925-1926

6791

Besluitvorming omtrent de invoering en intrekking van het uitoefenen van verhaal
wegens pensioenbijdragen op de directeur en het onderwijzend personeel van de
Handelsavondschool per 1 januari 1923,, 1923-1924

8359

Opstelling en vaststelling van de nota Personeelsbeleid Openbaar Onderwijs Bussum,
1986 - 1989
1
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6397

Opgaven aan derden inzake diverse scholen en het onderwijzend personeel en stukken
betreﬀende de hervang van het onderwijs na de bevrijding,, 1941 1945

6398

Stukken betreﬀende het onderwijs aan Joodse leerlingen,, 1941 1950

6399

Vaststelling van de nota "Op weg naar een scholenplan 1985" en de organisae van
discussiebijeenkomsten naar aanleiding van de nota,, 1980 1981

6400-6401

Voorbereiding, vaststelling en uitwerking van het beleidsplan (raamwerknota) openbaar
onderwijs,, 1979 1984

6402

6400

Voorbereiding en vaststelling,, 1979 1980

6401

Overleg en verdere uitwerking van de nota door de Stuurgroep
raamwerknota openbaar onderwijs,, 1981 1984

Inventarisae van sterkte- en zwaktepunten van de scholen voor openbaar onderwijs,,
1981
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6403

Goedkeuring van de overdracht van schoolbesturen, gebouwen en terreinen,, 1968

6404-6406

Registers van aantallen leerlingen,, 1922 1985
6404

Register van het aantal leerlingen in het openbaar en bijzonder
lager onderwijs,, 1922 1965

6405

Graﬁeken betreﬀende het aantal leerlingen in het openbaar en
bijzonder lager onderwijs over de jaren 1921-1954,, 1954

6406

Registers van het aantal leerlingen in het openbaar en bijzonder
lager en voortgezet onderwijs,, 1965 1985

1
1

6407

Wervingsacviteiten voor het aantrekken van leerlingen ten behoeve van het openbaar
onderwijs,, 1981 1987

6408

Besluitvorming omtrent de heﬃng en invordering van schoolgelden,, 1921 1955

6409

Besluitvorming omtrent onderwijs aan anderstaligen,, 1986 1989

6410

Besluitvorming omtrent de deelname in het gezamenlijk met andere gemeenten uitgeven
van de onderwijsgids voor de Gooi- en de Vecht- en Eemstreek,, 1967 1968

6411

Verkrijging van schoolwerkplannen van de openbare kleuterscholen en lagere scholen,,
1979 1982

6412-6422

Instelling en samenstelling van en taakuitvoering door de Bestuurscommissie voor het
openbaar onderwijs,, 1979 1989
6412

Instelling per 1 augustus 1981 door vaststelling van de Verordening
op de Commissie voor het openbaar kleuter-, lager- en voortgezet
onderwijs, ingetrokken in 1984,, 1979 1981

6413

Vaststelling van afspraken en procedures,, 1981 1982

6414

Vaststelling van de nadere regels ten behoeve van de Commissie
voor het verhuren van lokalen e.d. van de openbare scholen voor
buitenschools gebruik,, 1981 1982

6415

Benoeming van leden,, 1981 1989

6416

Notulen van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks
bestuur,, 1981 1987

6417

Notulen van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks
bestuur,, 1988 1989

6418

Evaluae,, 1982 1984

6419

Verkrijging van de jaarverslagen over de schooljaren 1982-1983 tot
en met 1984-1985,, 1983 1985

6420

Vaststelling van de Verordening op de Commissie voor het
openbaar kleuter-, lager- en voortgezet onderwijs 1984,, 1984

6421

Delegae van bevoegdheden en vaststelling van de werkwijze en
het funconeren van de commissie,, 1986 1989

6422

Opzet van de kostenbegrong 1989 inzake de voorzieningen voor
de materiële instandhouding van de openbare basisscholen,, 1988
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6423

Verslagen van besprekingen met schoolbesturen,, 1970 1983

6424-6427

Verslagen van de besprekingen van de wethouder van Onderwijs met de hoofden van de
openbare scholen,, 1962 1986
6424

1962 1981

6425

1982 1986

6426

1970 1976

6427

1977 1981

6428

Aansluing bij de Landelijke Geschillencommissie Openbaar Onderwijs,, 1984

6429

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gemeenschappelijke ouderraad
openbaar onderwijs door de Bestuurscommissie openbaar onderwijs en kennisgeving van
opheﬃng van de ouderraad,, 1982 1983

6430

Vaststelling van de overblijfregelingen op openbare scholen en regeling van de
verzekering en betaling van de ouders die toezicht houden jdens het overblijven,, 1984
1985

6481

Over de jaren 1919 t/m 1939 (ingediend door de plaatselijke commissie van toezicht op
het lager onderwijs),, 1920 1940

6481-6484

Verkrijging van de verslagen van de toestand van het lager onderwijs,, 1920 1969
6481

Over de jaren 1919 t/m 1939 (ingediend door de plaatselijke
commissie van toezicht op het lager onderwijs),, 1920 1940

6482

Over de jaren 1935 t/m 1946 (ingediend door de hoofden van de
scholen),, 1936 1947

6483

Over de jaren 1940 t/m 1960 (ingediend door de plaatselijke
commissie van toezicht op het lager onderwijs),, 1941 1961

6484

Over de jaren 1961 t/m 1966 (ingediend door de plaatselijke
commissie van toezicht op het lager onderwijs),, 1962 1969

6482

Over de jaren 1935 t/m 1946 (ingediend door de hoofden van de scholen),, 1936 1947

6483

Over de jaren 1940 t/m 1960 (ingediend door de plaatselijke commissie van toezicht op
het lager onderwijs),, 1941 1961

6484

Over de jaren 1961 t/m 1966 (ingediend door de plaatselijke commissie van toezicht op
het lager onderwijs),, 1962 1969

6485

Vaststelling van de Verordening regelende de inrichng en samenstelling van de
Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, het huishoudelijk reglement,
de taakuitvoering en opheﬃng,, 1920 1972

6486

Besluitvorming omtrent de integrae van het kleuter- en basisonderwijs,, 1973 1985

6487

Behandeling van de nota "Ontwikkelingen rond het leerlingenbestand van de openbare en
bijzondere scholen voor kleuter- en gewoon lager onderwijs te Bussum",, 1975

6488

Aanwijzing van de gemeenteraad als bevoegd gezag van de openbare basisscholen in het
kader van de Overgangswet op het Basisonderwijs en de Wet op het Basisonderwijs,,
1985
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6489

Vaststelling van de uitgangspunten en beleidslijnen met betrekking tot de toepassing van
de Wet op het Basisonderwijs naar aanleiding van het advies van de werkgroep Londo,,
1986 1987

6490

Besluitvorming omtrent de bestuurlijke integrae van openbare kleuterschool De
Kwakertjes en de neutraal-bijzondere Vondelschool,, 1970 1983

6491

Ontwerpregeling omtrent de inschrijving van leerlingen voor de openbare lagere scholen,,
1935

6492

Vaststellingen en wijzigingen van de Verordening op de heﬃng en invordering van
schoolgeld aan de openbare en de bijzondere scholen voor lager onderwijs,, 1919 1937

6493

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening houdende nadere regeling van het
heﬀen en invorderen van schoolgeld wegens het bezoeken van scholen voor openbaar
kleuteronderwijs,, 1956-1957

6494

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Verordening tot regeling van cursussen
voor onderwijs in de Franse taal en de Verordening op de heﬃng en invordering van een
vergoeding voor het volgen van deze cursus en besluitvorming omtrent de uitvoering,,
1922 1970

6495-6496

Besluitvorming omtrent de invoering en opheﬃng van het schoolzwemmen,, 1924-1959
6495

1924 1959

6496

1971

6497

Regeling van het gymnasekonderwijs in verband met de bezeng van de lokalen door de
Duitse Wehrmacht,, 1941

6498

Besluitvorming omtrent het verkeersonderwijs,, 1958 1989

6499

Besluitvorming omtrent de invoering van muziekonderwijs,, 1959 1964

6500

Onderzoek door de Commissie Vakonderwijs naar het geven van vakonderwijs op de
lagere scholen,, 1967 1973

6501-6505

Vaststelling van het beleid inzake kunstzinnige vorming en vakonderwijs,, 1974 1990

6506

6501

Integrae van de kunstzinnige vorming in het basisonderwijs,
aanstelling van een consulent en behandeling van diens
werkverslagen,, 1974 1976

6502

Behandeling van de rapporten van het Instuut voor Dramasche
Vorming in het kader van de bijscholingscursus dramasche
vorming en lager onderwijs,, 1977

6503

Onderbrengen van de consulent bij de Schng
schoolpedagogische en -psychologische dienst en behandeling van
de nota "vakonderwijs en kunstzinnige vorming",, 1977 1982

6504

Verdere uitwerking van het beleid en evaluae,, 1983 1990

6505

Standpuntbepaling en inspraak op provinciale plannen,, 1986 1987

Besluitvorming omtrent het geven van natuur- en milieueducae binnen het lager
onderwijs, met jaarverslagen, programma's en lesbrieven,, 1975-1977
Pagina 343

6507

Vaststelling van het beleid inzake extra onderwijs aan buitenlandse leerlingen aan
de lagere scholen en verkrijging van ingevulde vragenlijsten van de diverse scholen
dienaangaande,, 1976-1977

6508

Besluitvorming omtrent de verdeling van het aantal uren voor het vakonderwijs,, 1986

6509

Besluitvorming omtrent het invoeren van het vak Engels in het basisonderwijs,, 1986 1988

6510

Vaststelling van de Verordening inzake subsidiëring van schoolvorderingsonderzoeken van
leerlingen uit de zesde klas van bijzondere scholen voor basisonderwijs, , 1969

6511

Besluitvorming omtrent de organisae van oudercommissies van de openbare lagere
scholen, waaronder bepaling van het aantal leden, goedkeuring van huishoudelijke
reglementen en jaarverslagen en het ontheﬀen van Joodse leden uit hun funce,, 1921
1986

6512

Vaststelling van de regels van toepassing op de oudercommissies en de ouderraad voor de
openbare lagere scholen,

6513

Besluitvorming de instelling van de ouderraad voor de openbare lagere scholen,
bepaling van het aantal leden, goedkeuring van huishoudelijk reglement, bespreking van
vergaderverslagen en opheﬃng,, 1938 1967

6514

Besluitvorming omtrent het bepalen van het aantal leden van de oudercommissies
van de openbare kleuterscholen, vaststelling van de subsidie en goedkeuring van de
huishoudelijke reglementen,, 1957 1981

6515

Besluitvorming omtrent de inschakeling van ouders in het openbaar kleuteronderwijs,,
1973 1974

6576

Reorganisae van het openbaar lager onderwijs en de vaststelling van de Verordening tot
regeling der grondslagen van de inrichng van het openbaar gewoon en uitgebreid lager
onderwijs,, 1921-1922

6577

Wijzigingen en hernieuwde vaststelling van de Verordening tot regeling van het openbaar
gewoon en uitgebreid lager onderwijs,, 1922 1947

6578

Besluitvorming omtrent de opheﬃng van de openbare lagere school A gevesgd in het
gebouw van de Koningin Wilhelminaschool aan de Brinklaan 161a per 1 september 1924,,
1923 1924

6579

Besluitvorming omtrent de opheﬃng van de openbare lagere school F gevesgd in het
gebouw van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan per 1 januari 1934,, 1933-1934

6580

Reorganisae van het vakonderwijs,, 1933 1939

6581

Discussie omtrent het bestaansrecht van de Koningin Emmaschool,, 1971 1972

6582

Besluit tot instelling van een externe werkgroep ad hoc voor het opstellen van een
beleidsplan voor de openbare lagere Prinses Marijkeschool naar aanleiding van de
terugloop van het leerlingenaantal,, 1978 1981

6583

Besluitvorming omtrent de samenvoeging van de openbare lagere Prinses Margrietschool
en Koningin Wilhelminaschool per 1 augustus 1984 op de locae De Ruijterlaan 24a en
opheﬃng van kleuterschool De Grutakker per 1 augustus 1983,, 1982 1984

6584

Wijziging en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Naarden
inzake de toelang van kinderen uit de gemeente Naarden op de openbare lagere scholen
van Bussum,, 1920 1923
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Besluitvorming omtrent de invoering van het vak handenarbeid op de openbare lagere
scholen,, 1929 1934

6586

Besluitvorming omtrent de invoering van sexuele voorlichng op de openbare
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6587

Jaarlijkse vaststelling van het overschrijdingsquoënt rijksformae onderwijzend
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leerjaren hoeven te bevaen,, 1951

6589
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1921-1949

6590

Verkrijging van het werkplan van de Frederik van Eedenschool,, 1973

6591

Vaststelling van de schoolwerkplannen 1986-1988 van de openbare basisscholen. De
Linde, 1986 1987

6592

Vaststelling van de schoolwerkplannen 1986-1988 van de openbare basisscholen.
Koningin Wilhelminaschool, 1986 1987

6593

Intrekking van het reglement op de schoolvergaderingen aan de openbare lagere scholen
van 1910 en vaststelling van een nieuw reglement in 1920,, 1919 1920

6729

Instelling en samenstelling van de Commissie voor de aansluing van het lager onderwijs
aan het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en verslaglegging van de
werkzaamheden,, 1924 1926

6730

Behandeling van de noe inzake de bepalingen van de overgangswet Wet op het
Voortgezet Onderwijs over het gemeentelijk voortgezet onderwijs en het bijzonder
voortgezet onderwijs in de gemeente,, 1967

6731

Besluitvorming omtrent de aanstelling van een coördinator voor het voortgezet onderwijs
door de inzet van de adviseur van de gemeente Hilversum,, 1968 1982

6732
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naar voortgezet onderwijs in het Gooi,, 1977 1980

6733
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1919 1924
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6.12.01.03 Vormen, systemen en methoden van onderwijs
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de openbare weg aangetroﬀen leerlingen,, 1947-1948

6435-6437

Instelling en samenstelling van en verslaglegging door het Gemeentelijk Studiefonds,,
1920 1983

6516

6435

Benoeming van bestuursleden en de voorzier,, 1920 1982

6436

Vaststelling en aanvulling van de Verordening op het Gemeentelijk
Studiefonds en hernieuwde vaststelling in 1973 met wijzigingen en
intrekking,, 1920 1983

6437

Verkrijging van jaarverslagen en jaarrekeningen over de jaren
1922 t/m 1981 en vaststelling van de wijze van terugbetaling van
renteloze voorschoen door bursalen,, 1923 1982

Vaststelling van de Verordening tot aanwijzing van het jdvak waarbinnen vergunningen
als bedoeld in arkel 13, eerste lid, van de Leerplichtwet kunnen worden verleend (de
zogenaamde landbouwverloven),, 1923

6.12.01.05 Schoolgebouwen en terreinen, benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs
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6438

Vaststelling van de procedures voor het beschikbaar stellen van gelden c.q. het treﬀen van
voorzieningen in de kapitaalsfeer ten behoeve van het openbaar en bijzonder kleuter- en
lager onderwijs,, 1972

6439

Aanleg, verbetering en gebruik van terreinen als school- en speelterrein ten behoeve van
de diverse onderwijsinrichngen,, 1924 1971

6440

Treﬀen van voorzieningen in de behoee aan schoolruimte voor openbare en bijzondere
scholen in verband met de vordering van schoolgebouwen,, 1940 1955

6441

Besluitvorming en verkrijging van informae van de scholen omtrent de naamgeving van
scholen,, 1946-1968

6442

Opstellen van overzichten van binnen de gemeente aanwezige scholen en
gymnaseklokalen, verlening van kredieten voor schng en uitbreiding en opgaven
inzake mogelijk te vorderen lokalen,, 1962 1975

6443

Onderzoek naar en het treﬀen van voorzieningen ter verbetering van de brandveiligheid
van de openbare en bijzondere scholen,, 1967 1984

6444

Besluit tot het aansluiten van scholen op de centrale antenne inrichng (cai),, 1976

6445

Besluitvorming met betrekking tot het toepassen van een scholenruilplan tussen de
scholen Kraaiheide  Valenjnschool, instuut Smulans en de Prinses Ireneschool voor
MAVO,, 1982 1985

6446

Besluitvorming omtrent de bouwkundige integrae van kleuter- en lagere scholen naar
aanleiding van de invoering van de Wet op het basisonderwijs,, 1984

6447-6450

Besluitvorming omtrent de inkrimping van het openbare scholenbestand in de Engwijken,,
1976 1979
6447

Voorbereidende besluitvorming rond de voorgenomen sluing van
de Koningin Wilhelminaschool en kleuterschool De Drie Turven,,
1976 1977

6448

Vaststelling van de discussienota en overleg en reaces naar
aanleiding daarvan,, 1976 1977

6449

Besluitvorming omtrent de opheﬃng van de Frederik van
Eedenschool en kleuterschool Olke Bolke en samenvoeging met de
Koningin Wilhelminaschool en kleuterschool De Drie Turven,, 1977
1978

6450

Beroepsprocedure rond de opheﬃng van de Frederik van
Eedenschool en kleuterschool Olke Bolke en deﬁnieve opheﬃng,,
1978 1979

6451

Verzoeken tot instandhouding van de openbare kleuterschool Woelewippie en de
openbare lagere school Prinses Marijke bij de minister van Onderwijs en Wetenschappen,,
1982 1983

6452

Informeren van de besturen van de bijzondere kleuter- en lagere scholen dat de kosten
van de opening van een nieuwe school niet voor vergoeding in aanmerking komen,, 1978

6453

Vaststelling van de richtlijn voor schoolbesturen van het bijzonder onderwijs voor het
aanvragen van medewerking voor het treﬀen van energiebesparende maatregelen,, 1982
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6454

Aanschaf van de boekjes "Wij en de Vrijheid" en "Juliana in zeveng bewogen jaren" ten
behoeve van leerlingen in het openbaar en bijzonder lager onderwijs,, 1975 1979

6455

Vaststelling van de beleidslijn voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen door de
besturen van de bijzondere scholen,, 1980

6456

Instelling en ontwikkeling van een centrale schoolbibliotheek,, 1921 1974

6517

Register van aanvragen ex arkel 72 en verder van de Lager Onderwijswet 1920 en arkel
50 en verder van de Kleuteronderwijswet,, 1922 1982

6518

Overzichten per school van verleende medewerkingen op grond van arkel 72 en verder
van de Lager Onderwijswet 1920 en arkel 50 en verder van de Kleuteronderwijswet,,
1971 1985

6519

Besluitvorming omtrent de instelling van openbare basisscholen per 1 augustus 1985 en
de vaststelling van de overgangshuisvesngsoverzichten basisonderwijs,, 1984 1985

6520

Vaststelling van de plannen van nieuwe scholen over de periodes 1985-1988, 1986-1989,
1987-1990, 1988-1991 en 1989-1992,, 1984 1989

6521

Besluit tot het van toepassing verklaren van de richtlijnen van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen voor het verstrekken van subsidie voor energiebesparende
maatregelen ten behoeve van gebouwen van het basisonderwijs,, 1985

6522

Besluit tot het schten van drie openbare kleuterscholen nabij de Koningin
Wilhelminaschool, de Prins Hendrikschool en de Prinses Marijkeschool en overname van
de inventarissen van deze scholen van de Vereniging voor voorbereidend onderwijs,, 1956
1959

6523-6524

Huisvesng van de openbare kleuterschool De Kwakertjes (voorheen de Prins Hendrik
kleuterschool) aan de Oud Bussummerweg 74 (later: Isaac da Costalaan 2),, 1956 1983
6523

Eerste inrichng en diverse besluiten omtrent de huisvesng
(bestek 2 van 1962),, 1956 1964

6524

Diverse besluiten omtrent de huisvesng (bestek 2 van 1972) en
het treﬀen van energiebesparende maatregelen,, 1966 1983

6525

Huisvesng van de openbare kleuterschool De Drie Turven aan de Piet Heinlaan 50.
Eerste inrichng, nieuwbouw (bestek 4 van 1959) en overige besluitvorming omtrent de
huisvesng en het treﬀen van energiebesparende maatregelen,, 1957-1961

6526

Huisvesng van de openbare kleuterschool Woelewippie (voorheen de Prinses Marijke
kleuterschool) aan de Godelindedwarsstraat 36. Schng (bestek 5 van 1961), eerste
inrichng, besluitvorming omtrent de huisvesng en het treﬀen van energiebesparende
maatregelen., 1957-1964

6527

Huisvesng van de openbare kleuterschool De Grutakker (voorheen de Prinses Margriet
kleuterschool) aan de Akkerlaan 1. Schng, eerste inrichng, besluitvorming omtrent de
huisvesng en opheﬃng, 1959 1983

6528

Besluitvorming omtrent het plaatsen van noodscholen ten behoeve van het openbaar
kleuteronderwijs,, 1961 1963

6529

Huisvesng van de openbare kleuterschool Olke Bolke in de Ooster-Eng aan de Esther
de Boer van Rijklaan. Schng (door middel van de plaatsing van twee noodlokalen) en
sloop, 1962-1975
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6530

Huisvesng van de openbare kleuterschool Koningin Emma aan de Fortlaan 9. Schng en
treﬀen van energiebesparende maatregelen, 1969-1970

6531

Huisvesng van de Prot. Chr. Brandsmakleuterschool aan de Graaf Wichmanlaan 21 en
later aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 15. Schng, uitbreiding en eerste inrichng van
de school, 1950

6532

Huisvesng van de R.K. Montessorikleuterschool Sint Jan aan de Nieuwe Hilversumseweg
2, later aan de Meerweg 17aa en J.J.H. Verhulstlaan. Schng, eerste inrichngen,
diverse besluiten omtrent de huisvesng en grondoverdracht aan de Schng R.K.
Montessorischool voor voorbereidend onderwijs Sint Jan, 1956 1970

6533

Huisvesng van de Chr. kleuterschool De Notedop (voorheen de Prinses
Beatrixkleuterschool) aan de Ceintuurbaan. Schng, eerste inrichng en plaatsing
houten noodgebouw, 1956 1964

6534

Huisvesng van de Prot. Chr. kleuterschool Kindervreugd aan de minister A.S. Talmalaan
2. Schng, eerste inrichng en grondoverdracht aan de Vereniging tot schng en
instandhouding van christelijke voorbereidende scholen te Bussum, 1956 1965

6535-6537

Huisvesng van de R.K. Famakleuterschool aan de Dr. Schaepmanlaan 2, 1956 1980
6535

Schng, eerste inrichngen en diverse besluiten omtrent de
huisvesng op de locaes P.M.R. Versteeghstraat en Singel, 1956
1980

6536

Nieuwbouw en eerste inrichng,, 1956 1980

6537

Bestek en tekeningen behorend bij de nieuwbouw,, 1956 1980

6538

Huisvesng van de neutraal bijzondere kleuterschool Instuut Gooiland aan de Meentweg
44 (later aan de Willemslaan 14). Schng, eerste inrichngen, nieuwbouw en uitbreiding
met een derde lokaal, 1957 1974

6539-6540

Huisvesng van de Chr. Zonnebloemkleuterschool aan de Beeklaan 12, 1959 1980
6539

Schng, eerste inrichng en plaatsing noodgebouw,, 1959 1970

6540

Bouw, eerste inrichng en grondoverdracht aan de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs,, 1974 1980

6541

Schng, aanbesteding en grondoverdracht aan het bestuur van de Schng RoomsKatholiek Onderwijs De Koepel en jdelijke huisvesng,, 1960 1969

6541-6542

Huisvesng van de R.K. kleuterschool 't Koepeltje (voorheen de Sint
Theresiakleuterschool  De Kleine Johannes) aan de Brinklaan 40,, 1960 1973
6541

Schng, aanbesteding en grondoverdracht aan het bestuur van
de Schng Rooms-Katholiek Onderwijs De Koepel en jdelijke
huisvesng,, 1960 1969

6542

Eerste inrichng en uitvoering van het bestek,, 1962 1973

6542

Eerste inrichng en uitvoering van het bestek,, 1962 1973

6543

Huisvesng van de R.K. kleuterschool Kraaiheide aan de Bloemhof 81. Schng, eerste
inrichngen, besluitvorming omtrent de huisvesng, grondoverdracht aan het R.K.
Kerkbestuur der Parochie van de Heilige Jozef en het maken van een kunstwerk door
Pieter van Velzen, 1961-1968
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6544

Huisvesng van de neutraal bijzondere Koningin Emmakleuterschool aan de Fortlaan 9 en
later aan de Floralaan 10. Verhuizing van de kleuterschool van de eerste verdieping naar
de begane grond en voorbereiding van en besluitvorming tot nieuwbouw aan de Floralaan
10, 1962-1966

6545

Huisvesng van de Prot. Chr. kleuterschool De Kleine Wereld (voorheen de
Julianakleuterschool) aan de Willem Kalﬄaan 3. Eerste inrichng van een tweede lokaal
en besluitvorming omtrent de verbouwing, 1962-1964

6546

Huisvesng van de Prot. Chr. kleuterschool De Kwikstaart aan de Boomkleverlaan 5.
Schng, eerste inrichng en besluitvorming omtrent de huisvesng, 1963 1985

6547

Huisvesng van de R.K. Kolibrikleuterschool aan de Lijsterlaan 84. Schng en aankoop
van een noodgebouw en de eerste inrichngen, 1965 1980

6548

Huisvesng van de Chr. Timotheuskleuterschool aan de Huurmanlaan 61. Eerste
inrichng, 1966 1967

6549-6553

Huisvesng van de (2e) R.K. Montessorikleuterschool aan de Meerweg 17aa (later aan de
Graaf Wichmanlaan 21),, 1970 1983
6549

Voorbereiding van de schng in het Spiegel en huisvesng aan de
Meerweg 17aa,, 1970 1978

6550

Voorbereiding van de bouw op de voormalige lokae van de
Brandsmaschool aan de Graaf Wichmanlaan,, 1977 1980

6551

Raadsbesluit met betrekking tot de nieuwbouw van de school en
19 wooneenheden en een jdelijke voorziening aan de Laan van
Suchtelen van de Haare en de aanbesteding van het bestek,, 1979
1981

6552

Bestekken voor de sloop van de 10-klassige Brandsmaschool en
voor de bouw van 19 woningen en een 2-klassige kleuterschool
aan de Graaf Wichmanlaan met tekeningen,, 1980

6553

Uitvoering van het bestek, de opening en aanvullende eerste
inrichng,, 1981 1983

6554

Huisvesng van de R.K. kleuterschool De Pimpelmees aan de Bremstraat 1. Aanvullende
eerste inrichng, 1974

6555

Huisvesng van de neutraal bijzondere Montessorikleuterschool aan de Busken Huetlaan
16. Uitbreiding van de school met een derde lokaal, 1974 1976

6556

Huisvesng van de R.K. Mariakleuterschool aan de Sint Vitusstraat 4 (voorheen
Herenstraat 6a). Besluitvorming omtrent de schng aan de Sint Vitusstraat 4, opheﬃng
van de kleuterschool aan de Herenstraat 6a en eerste inrichng, 1974 1990

6557

Huisvesng van de vrije kleuterschool De Michaelschool aan de Vossiuslaan 17. Schng
en eerste inrichng, 1975 1982

6558

Verzoeken tot instandhouding van de bijzondere kleuterscholen De Notedop, De Kleine
Wereld en de Mariakleuterschool bij de minister van Onderwijs en Wetenschappen,, 1981
1983

6559-6560

Vaststelling van de overzichten inzake vermeerdering van huisvesngsvoorzieningen ten
behoeve van de openbare en bijzondere basisscholen,, 1985 1989
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6559

Vaststelling voor de periode 1987 t/m 1990, betreﬀende het groot
onderhoud van de Mariabasisschool en de Gooilandbasisschool,,
1985 1989

6560

Vaststelling voor de periode 1989 t/m 1991, betreﬀende de
uitbreiding en het groot onderhoud aan de Gooilandbasisschool,
de Koepelbasisschool, Jenaplanbasisschool De Jaarring en de
katholieke Montessorischool voor basisonderwijs,, 1986 1989

6561

Besluitvorming omtrent de invoering van computers in het basisonderwijs,, 1986 1993

6596-6599

Vaststelling van de jaarlijkse vergoedingen aan scholen aan de hand van de taxae van de
waarde van de schoolgebouwen, terreinen en meubelen van de bijzondere lagere scholen
en de uitkering van bijdragen ineens ingevolge arkel 205 van de Lager Onderwijs wet
1920,, 1921 1990

6600-6602

6603-6623

6596

Vaststelling van de jaarlijkse vergoedingen,, 1921-1923

6597

Verkrijging van verklaringen van het Chr. Instuut Brandsma en de
R.K. scholen,, 1926 1937

6598

Verkrijging van verklaringen van het Pensionaat Mariënburg en het
Instuut Gooiland,, 1926 1990

6599

Vaststelling van de jaarlijkse vergoedingen ingevolge arkel 84
van de Lager Onderwijswet voor de ingebouwde school van
Mariënburg aan de Brinklaan 82, waaronder de vergoeding voor
het herstel van de schade als gevolg van de bezeng in de Tweede
Wereldoorlog,, 1948 1962

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op het heﬀen en invorderen van een recht
voor het gebruik van de gymnaseklokalen en de in die lokalen aanwezige toestellen,,
1920 1968
6600

1920 1959

6601

1959 1966

6602

1967 1968

Bouw, uitbreiding, verbetering en sluing van gymnaseklokalen ten behoeve van de
lagere scholen,, 1926 1989
6603

Bouw van een gymnaseklokaal bij de R.K. St. Aloysiusschool aan
de Vossiuslaan 17,, 1926 1928

6604

Bouw van een centraal gymnaseklokaal bij de Julianaschool aan
de Willem Kalﬄaan,, 1929 1931

6605

Bouw van een gymnaseklokaal bij de Sint Agnesschool aan de
Brinklaan,, 1931 1933

6606

Herbouw (bestek 1 van 1951) van het door oorlogsschade
getroﬀen gymnaseklokaal van de Prinses Marijkeschool (school D)
aan de Godelindedwarsstraat 34,, 1943 1952

6607

Bouw van een centraal gymnaseklokaal bij de Koningin
Wilhelminaschool aan de De Ruyterlaan (bestek 4 van 1963),, 1953
1964
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6624

6608

Bouw van een gymnaseklokaal (bestek 5 van 1955) bij de Heilig
Hartschool aan de Bremstraat,, 1953 1965

6609

Bouw van een centraal gymnaseklokaal bij de Prinses
Beatrixschool aan de Ceintuurbaan,, 1954-1955

6610

Verbouwing en uitbreiding gymnaseklokaal bij de Koningin
Emmaschool aan de Fortlaan,, 1955 1960

6611

Bouw van een centraal gymnaseklokaal bij de Brandsmaschool
aan de Huizerweg en de verkoop ervan aan het Christelijk Instuut
Brandsma,, 1955 1974

6612

Bestek en tekeningen behorend bij de bouw van een centraal
gymnaseklokaal bij de Brandsmaschool aan de Huizerweg en de
verkoop ervan aan het Christelijk Instuut Brandsma (bestek 1 van
1965),, 1965

6613

Bouw van een gymnaseklokaal bij de St. Jozefschool aan de
Dr. Schaepmanlaan en het treﬀen van energiebesparende
maatregelen,, 1955-1976

6614

Bouw van een centraal gymnaseklokaal bij de Prinses
Magrietschool en de Zonnebloemschool aan de Akkerlaan 
Beeklaan (bestek 3 van 1965),, 1958 1970

6615

Bouw van een gymnaseklokaal bij de te schten twee scholen in
de R.K. Parochie van de H. Jozef in de Wester-Eng,, 1960 1963

6616

Verbouw en uitbreiding van het gymnaseklokaal bij de
Paulusschool aan het Eendrachtspark,, 1960 1969

6617

Modernisering van het gymnaseklokaal bij de Gooilandschool aan
de Meentweg 44,, 1960 1981

6618

Modernisering van het gymnaseklokaal bij de Gooilandschool aan
de Meentweg 44,, 1982 1989

6619

Verbetering van het centrale gymnaseklokaal bij de Prins
Hendrikschool aan de Molenlaan,, 1962 1971

6620

Uitbreiding en verbetering van het gymnaseklokaal bij de
Julianaschool aan de Willem Kalﬄaan,, 1963 1969

6621

Modernisering van het gymnaseklokaal bij de Koepelschool
(voormalige Sint Agnesschool  Paus Johannesschool) aan de
Brinklaan,, 1963 1983

6622

Bouw van een centraal gymnaseklokaal (bestek 3 van 1972) bij de
Prins Willem-Alexanderschool aan de Kwartellaan en het treﬀen
van energiebesparende maatregelen,, 1968-1978

6623

Besluitvorming omtrent de sluing van de gymnaseklokalen aan
de Godelindedwarsstraat en de Molenlaan,, 1981 1983

Aanwijzing van een controleur voor de gymnaseklokalen en vaststelling van diens
instruce en vergoeding,, 1962 1968
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6625

Besluitvorming omtrent de wijzigingen van de voorwaarden en beperking van het gebruik
van gymnaseklokalen,, 1973

6626

Onderzoek naar het al of niet sluiten van gemeentelijke gymnaseklokalen,, 1982

6627-6628

Huisvesng van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan 5, de Prins Hendrikschool aan
de Oud Bussumerweg 16 en de Koningin Wilhelminaschool aan de Brinklaan 161a,, 1921
1922

6629-6632

6633-6635

6636-6637

6638-6641

6627

Besluitvorming omtrent de splitsing en verbouwing van de
scholen,, 1922

6628

Bestekken (nrs. 11, 12 en 13 van 1921) en tekeningen inzake de
splitsing en verbouwing,, 1921

Huisvesng van de Centrale School voor het zevende leerjaar (school G) aan de Landstraat
(later aan de Verlengde Oud Bussummerweg, Fortlaan, Brinklaan en Albert Neuhuijslaan),,
1922-1929
6629

Verbouwing van de Gemeente Teekenschool voor de vesging
van de centrale school en jdelijke huisvesng in de Koningin
Emmaschool aan de Fortlaan,, 1922 1926

6630

Vesging van de centrale school in de Koningin Wilhelminaschool
aan de Brinklaan,, 1926 1927

6631

Schng van de school aan de Albert Neuhuijslaan (bestek 7 van
1928) en uitbreiding van de rijwielberging,, 1926 1929

6632

Verzoek tot instandhouding van de school bij de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,, 1938

Huisvesng van de openbare lagere Koningin Wilhelminaschool aan de De Ruijterlaan
24a,, 1932
6633

Besluitvorming tot schng van een schoolgebouw en de
verplaatsing van de Koningin Wilhelminaschool van de Brinklaan
naar deze locae,, 1932

6634

Bestek (3 van 1953) en tekeningen,, 1953

6635

Realisae van een gemeenschapsruimte en het treﬀen van
energiebesparende en inbraakpreveneve voorzieningen,,
1978-1980

Huisvesng van de openbare lagere Prins Hendrikschool (school C) aan de Oud
Bussummerweg 22,, 1940-1942
6636

Herbouw van de ambtswoning van het hoofd van de school aan de
Oud Bussummerweg 20 (bestek 6 van 1941),, 1940 1942

6637

Besluit tot opheﬃng van de school met ingang van 31 augustus
1965,, 1965

Huisvesng van de openbare lagere Prinses Marijkeschool (later De Linde)(school D) aan
de Godelindedwarsstraat 34 (later Korte Godelindestraat 20a),, 1927-1930
6638

Bouw (bestek 8 van 1928),, 1927 1930

6639

Uitbreiding van de school met twee lokalen,, 1952 1955
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6640

Verbetering van het gebouw, aanpassing van het speelplein,
energiebesparende maatregelen en bemoeienis met de in het
pand gevesgde peuterspeelzaal,, 1979 1988

6641

Besluitvorming omtrent de instandhouding van de basisschool,,
1987 1990

6642

Beschikbaarstelling van gelden aan de openbare lagere scholen ter vergoeding van de
herstelkosten van schade ten gevolge van de oorlog en declarae bij het Rijk,, 1942-1951

6643-6645

Huisvesng van de openbare lagere Prinses Margrietschool aan de Akkerlaan 5,,
1954-1961

6646-6648

6649-6651

6643

Schng en eerste inrichng,, 1954 1961

6644

Bestek (1 van 1958) en diverse tekeningen,, 1955

6645

Opheﬃng door samenvoeging met de Koningin Wilhelminaschool
per 1 augustus 1984,, 1984 1985

Huisvesng van de openbare lagere Frederik van Eedenschool aan de Cornelia de
Langelaan (later de Esther de Boer van Rijklaan),, 1962 1972
6646

Schng (bestek 2 van 1964),, 1962 1969

6647

Eerste inrichng,, 1967 1970

6648

Uitbreiding met twee noodlokalen en eerste inrichng ervan,,
1971 1972

Huisvesng van de openbare Koningin Emmaschool aan de Fortlaan 9,, 1981 1989
6649

Sloop van de oude school en nieuwbouw,, 1981 1987

6650

Tekeningen behorend bij de sloop en nieuwbouw,, 1985

6651

Besluitvorming omtrent de aanschaf van een luidklok en een
kunstwerk, het verhogen van de scheidingsmuur, het jdelijk
huisvesten van leerlingen in een lokaal van de GooilandMAVO en de indiening bij het ministerie van Onderwijs van
huisvesngsformulieren,, 1986 1989

6652

Beschikbaarstelling van gelden voor de schng van de school en overdracht van een
terrein aan de Sint Janslaan,, 1922 1928

6652-6654

Huisvesng van de School met de Bijbel (de Paulusschool) aan het Eendrachtpark (de Sint
Janslaan),, 1922 1928

6653

6652

Beschikbaarstelling van gelden voor de schng van de school en
overdracht van een terrein aan de Sint Janslaan,, 1922 1928

6653

Verkrijging van tekeningen behorend bij de bouw van de school,,
1922

6654

Beschikbaarstelling van gelden voor de uitbreiding van de school
met twee lokalen,, 1924 1928

Verkrijging van tekeningen behorend bij de bouw van de school,, 1922
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6654

Beschikbaarstelling van gelden voor de uitbreiding van de school met twee lokalen,, 1924
1928

6655-6659

Huisvesng van de Prot. Chr. Julianaschool aan de Willem Kalﬄaan 3 (in eerste instane
gehuisvest in het pand van Instuut Brandsma aan de Graaf Wichmanlaan),, 1922-1932

6660-6662

6663-6666

6667-6670

6655

Besluitvorming tot vergoeding van de huurkosten aan de
Christelijke Schoolvereniging Juliana ten behoeve van het gebruik
van het pand aan de Graaf Wichmanlaan,, 1922 1930

6656

Schng en eerste inrichng van de school aan de Willem Kalﬄaan
en de verkoop van grond ten behoeve van de bouw aan de
Christelijke Schoolvereniging Juliana,, 1928 1932

6657

Bestek en tekeningen behorend bij de bouw,, 1929

6658

Verbouwing van de Julianaschool en kleuterschool De Kleine
Wereld en het treﬀen van energiebesparende maatregelen,, 1983
1991

6659

Treﬀen van inbraakpreveneve maatregelen, aanvullende
inrichng en inpandige verbouwing voor het maken van een 7e en
8e groepsruimte,, 1985 1990

Huisvesng van de bijzonder neutrale school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs
Instuut Gooiland aan de Meentweg 44,, 1922 1930
6660

Verbouwing,, 1922 1929

6661

Uitbreiding,, 1927 1930

6662

Tekeningen behorend bij de uitbreiding,, 1928

Huisvesng van de R.K. St. Aloysiusschool aan de Vossiuslaan 17,, 1923-1934
6663

Schng en verkoop van grond aan de R.K. Parochie van Onze
Lieve Vrouwe van Aljddurende Bijstand en verkoop van grond
door de Parochie aan J. Meester,, 1923-1929

6664

Uitbreiding,, 1924 1929

6665

Uitbreiding,, 1932 1934

6666

Verbouwing en verandering van de inrichng,, 1959 1963

Huisvesng van de Prot. Chr. Instuut Brandsmaschool aan de Nieuwe 's Gravelandseweg
15 (voorheen aan het Wilhelminaplantsoen, de Graaf Wichmanlaan, Koningslaan en
Brinklaan),, 1926 1978
6667

Verhuur van lokalen in het kerkgebouw van de Gereformeerde
Kerk aan het Wilhelminaplantsoen voor het onderbrengen van
klassen van het Christelijk Instuut Brandsma,, 1926 1929

6668

Verhuur en ingebruikgeving van de locaes Graaf Wichmanlaan 21
en 30, Koningslaan 12 en de Brinklaan voor het onderbrengen van
klassen van het Christelijk Instuut Brandsma,, 1929 1953

6669

Schng en eerste inrichng van een nieuwe geïntegreerde
basis- en kleuterschool aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg hoek
Meerweg,, 1959 1975
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6670

Schng en eerste inrichng van een nieuwe geïntegreerde
basis- en kleuterschool aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg hoek
Meerweg,, 1976 1978

6671

Huisvesng van de R.K. meisjesschool aan de Brinklaan (St. Agnesschool), later de Paus
Johannesschool en Koepelschool. Schng, 1927 1930

6672

Besluitvorming en overleg omtrent de schng van bijzondere scholen en de aanwijzing
van gronden voor scholenbouw,, 1927-1928

6673-6677

Huisvesng van de neutraal bijzondere lagere Montessorischool aan de Busken Huetlaan
16,, 1927-1935
6673

Schng en verkoop van grond aan de Bussumse Montessori
Schoolvereniging,, 1927 1935

6674

Uitbreiding van de school met twee lokalen ten behoeve van het
uitgebreid lager onderwijs,, 1932-1935

6675

Renovae van de school voor kleuter- en lager onderwijs,, 1978
1983

6676

Bestek en tekeningen behorend bij de renovae,, 1980 1981

6677

Eindafrekening behorend bij de renovae,, 1985

6678

Huisvesng van de R.K. jongensscholen aan de St. Vitusstraat 4 (St. Vitusschool). Verbouw
en uitbreiding met vier leslokalen, 1930 1933

6679-6683

Huisvesng van de R.K. Heilig Hartschool (later De Hoeksteen) aan de H. Kamerlingh
Onnesweg,, 1939 1963

6684-6691

6679

Schng en de overdracht van grond aan de R.K. Parochie van het
Heilige Hart van Jezus,, 1939 1953

6680

Bestek en tekeningen en ramingen inzake de bouw en eerste
inrichng,, 1950

6681

Uitbreiding met 6 lokalen, bouw van een spreekkamer en de
overdracht van grond aan de R.K. Parochie van het Heilige Hart van
Jezus,, 1952 1958

6682

Splitsing van de school in een school voor jongens en een voor
meisjes,, 1953

6683

Uitbreiding met vier lokalen,, 1957 1963

Beschikbaarstelling van gelden aan de bijzondere scholen ter vergoeding van de
herstelkosten van schade ten gevolge van de oorlog en indienen van declaraes bij het
Rijk,, 1942 1958
6684

betreﬀende de scholen van het R.K. Kerkbestuur van de Parochie
Sint Vitus,, 1942 1957

6685

Betreﬀende de scholen van het Chr. Instuut Brandsma,, 1945
1955

6686

Betreﬀende de scholen van de Chr. Schoolvereniging Juliana,, 1945
1956
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6692-6694

6687

Betreﬀende de scholen van de Bussumse MontessoriSchoolvereniging,, 1945 1956

6688

Betreﬀende de scholen van het R.K. Kerkbestuur van de Parochie
van Onze Lieve Vrouw van Aljddurende Bijstand,, 1945 1957

6689

Betreﬀende de scholen van het Instuut Gooiland,, 1946 1958

6690

Betreﬀende de scholen van het Instuut Mariënburg,, 1948 1957

6691

Betreﬀende de scholen van de Vereniging tot schng en
instandhouding van Scholen met de Bijbel,, 1950 1956

Huisvesng van de Prot. Chr. Prinses Beatrixschool aan de Ceintuurbaan 213,, 1949 1955
6692

Schng, eerste inrichng en verkoop van grond aan de
Christelijke Schoolvereniging Juliana,, 1949 1953

6693

Bestek en tekeningen behorend bij de bouw,, 1950

6694

Uitbreiding,, 1953 1955

6695

Huisvesng van de Prot. Chr. Timotheusschool (later De Wegwijzer) aan de T.B.
Huurmanlaan 61. Schng, eerste inrichng en verkoop van grond aan de Vereniging tot
schng en instandhouding van scholen met de bijbel, 1952 1958

6696

Huisvesng van de Prot. Chr. Zonnebloemschool aan de Beeklaan 16. Schng, eerste
inrichng en verkoop van grond aan de Schng Verenigde Christelijke Scholen te
Bussum-Naarden, 1952 1966

6697-6699

Huisvesng van de R.K. jongens- en meisjesschool aan de Ceintuurbaan (St. Jozefschool en
St. Bernadeeschool),, 1954 1959

6700-6702

6703-6711

6697

Schng en verkoop van grond aan het R.K. Kerkbestuur van de
Parochie van de Heilige Jozef,, 1954 1959

6698

Bestek en tekeningen,, 1956

6699

Eerste inrichng,, 1958 1959

Huisvesng van de R.K. Valenjnschool (later de Jenaplanschool Jaarring) aan de
Bloemhof 83,, 1954 1973
6700

Schng en verkoop van grond aan het R.K. Kerkbestuur van de
Parochie van de Heilige Jozef,, 1954 1973

6701

Bestek en tekeningen,, 1963

6702

Eerste inrichng,, 1963 1969

Huisvesng van de R.K. lagere Montessorischool aan de J.J.H. Verhulstlaan 11 en 13
(voorheen Brinklaan 163),, 1958 1987
6703

Eerste inrichng van de school aan de Brinklaan 163,, 1958 1960

6704

Schng van de (kleuter- en lagere) school aan de J.J.H.
Verhulstlaan,, 1958 1970

6705

Schng van de (kleuter- en lagere) school aan de J.J.H.
Verhulstlaan,, 1970 1973
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6712-6713

6714-6716

6717-6719

6706

Bestekken en tekeningen behorend bij de schng van de lagere
school aan de J.J.H. Verhulstlaan,, 1965-1966

6707

Bestekken en tekeningen behorend bij de schng van de
kleuterschool aan de J.J.H. Verhulstlaan,, 1966

6708

Aankoop van een terrein met bos en zomerhuis nabij de
Amersfoortsestraatweg en verkoop van een perceel bouwterrein
aan de J.J.H. Verhulstlaan aan de Schng R.K. Montessorischool
voor de bouw en overdracht van grond om niet van de Schng
R.K. Montessori-onderwijs Bussum aan het R.K. Kerkbestuur van
de H. Vitus te Naarden,, 1960-1963

6709

Eerste inrichng van de school aan de J.J.H. Verhulstlaan,, 1969
1976

6710

Eerste inrichng en eindafrekening,, 1970 1980

6711

Besluitvorming omtrent de uitbreiding van de school met
een derde speel-werklokaal en twee klaslokalen en jdelijke
huisvesng aan de Isaac da Costalaan 2,, 1981 1987

Huisvesng van de Prot. Chr. Prins Willem Alexanderschool aan de Kwartellaan 4,, 1963
1978
6712

Schng (bestek 3 van 1964) en verkoop van grond aan de
Christelijke Schoolvereniging Juliana,, 1963 1978

6713

Eerste inrichng,, 1967 1971

Huisvesng van de algemeen bijzondere Vondelschool aan de Oud Bussummerweg 22,,
1964-1971
6714

Schng,, 1964 1966

6715

Eerste inrichng,, 1965 1971

6716

Verbouwing en integrae van kleuterschool De Kwakertjes,, 1983
1990

Huisvesng van de neutraal bijzondere vrije school Michael aan de Esther de Boer van
Rijklaan 24 (voorheen Oud Bussummerweg 22  Graaf Wichmanlaan),, 1976 1989
6717

Schng, besluitvorming omtrent de huisvesng en
eigendomsoverdracht van het pand Oud Bussummerweg 22,, 1976
1979

6718

Besluitvorming omtrent de huisvesng,, 1978 1980

6719

Besluitvorming omtrent de integrae van de vrije kleuterschool
aan de Vossiuslaan 17 in de lagere school,, 1984-1986

6720

Besluitvorming omtrent het beheer en de toewijzing van schooltuinen,, 1969 1979

6721

Verlening van medewerking aan de uitbreiding van de bijzondere lagere school Chr.
Instuut Indon met een afdeling voortgezet L.O.M.-onderwijs,, 1980 1981

6722

Besluitvorming omtrent het onderzoek door de Commissie buitengewoon lager onderwijs
naar de behoee aan en de mogelijkheden tot schng van scholen voor buitengewoon
lager onderwijs,, 1964 1974
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6723

Ingebruikgeving en verkoop van het schoolgebouw en -terrein aan de Albert Neuhuijslaan
1 aan het Chr. Instuut Indon ten behoeve van het geven van buitengewoon lager
onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden,, 1950 1956

6738-6740

Huisvesng van de M.U.L.O-school (school H) aan het Wilhelminaplantsoen,, 1919-1922

6741-6743

6744-6747

6748-6750

6751

6738

Voorbereiding en aanbesteding van bestek (1 van 1919) met
tekeningen ten behoeve van de bouw van de school,, 1919

6739

Uitvoering, aanbesteding van de bestekken 2, 3 en 4, oﬃciële
opening en eindafrekening,, 1919 1922

6740

Uitbreiding van de school,, 1932 1934

Huisvesng van de school voor uitgebreid lager onderwijs van het Chr. Instuut Brandsma
aan de Huizerweg,, 1931 1960
6741

Beschikbaarstelling van gelden en overdracht van gronden ten
behoeve van de schng van de school,, 1931-1941

6742

Verkrijging van het bestek met tekeningen ten behoeve van de
schng van de school,, 1952

6743

Beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de uitbreiding van
de school,, 1954 1960

Huisvesng van de IVO-school (Individueel Voortgezet Onderwijs) voor uitgebreid lager
onderwijs (MAVO) van de Bussumse Montessori-schoolvereniging (L.H. Fontein  Gooise
Scholengemeenschap) aan de Aagje Dekenlaan,, 1959 1982
6744

Besluitvorming omtrent de schng en uitbreiding van de school,,
1959 1970

6745

Tekeningen behorend bij de schng van de school,, 1962 1963

6746

Eerste inrichng,, 1964 1967

6747

Beschikbaarstelling van gelden voor de bouw van een
gymnaseklokaal en besluitvorming inzake de bouw, de
huisvesng en aouw van de westzijde van de school,, 1966 1982

Huisvesng van de school voor uitgebreid lager onderwijs (MAVO) van de
schoolvereniging Instuut Gooiland aan de Graaf Florislaan 5 (in eerste instane
gehuisvest in noodlokalen),, 1960 1982
6748

Verlening van medewerking aan de schng en besluitvorming
omtrent schng, inrichng en uitbreiding van de noodlokalen,,
1960 1973

6749

Vaststelling van de vesgingsplaats voor de nieuwbouw,
beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet en algemene
besluiten met betrekking tot de nieuwbouw,, 1969 1982

6750

Verkrijging van het bestek en tekeningen en beschikbaarstelling
van een krediet voor de nieuwbouw,, 1981 1982

Overdracht van een houten schoolgebouw op het terrein bij de R.K. MAVO-school aan de
Mariastraat 18 aan de Schng katholiek onderwijs Sint Vitus,, 1969 1977
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6768

Beschikbaarstelling van gelden voor het invoeren van een boekenfonds door de Prinses
Irene MAVO, de jaarlijkse vaststelling van het te betalen huurbedrag en toestemming voor
de overname van het fonds door de Deltascholengemeenschap,, 1975 1985

6771-6776

Huisvesng van de school voor voortgezet buitengewoon onderwijs aan kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden van de Christelijke Schng De Smulans,, 1980 1995

6779-6782

6771

Verlening van medewerking aan de schng en uitbreidingen en
de daarbij behorende eerste inrichngen,, 1981 1987

6772

Voorbereidingen op de verbouwing van de huisvesng, waaronder
besluitvorming omtrent het scholenruilplan,, 1983 1985

6773

Beschikbaarstelling van kredieten en goedkeuringen ten behoeve
van de verbouwing van de school,, 1986 1989

6774

Verkrijging van het bestek en de tekeningen ten behoeve van de
verbouwing,, 1987

6775

Beschikbaarstelling van krediet voor de eerste inrichng van een
aantal vaklokalen,, 1987 1991

6776

Behandeling van de eindafrekening,, 1987 1995

Huisvesng van de Gooise Hogere Burgerschool (later: het Goois Lyceum),, 1919-1923
6779

Besluitvorming omtrent de mogelijke overname van de school
door de gemeente of het rijk en de omzeng van de school in een
lyceum,, 1919-1923

6780

Bereidverklaring tot medewerking aan de schng van een
schoolgebouw aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 48 en
medewerking aan de bouw van een jdelijk noodgebouw,, 1948
1949

6781

Bemiddeling inzake het niet hernieuwen van de aanwijzing van de
afdeling gymnasium van het Goois Lyceum door het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,, 1953

6782

Besluitvorming omtrent nieuwbouw en groenvoorziening op de
lokae Constanjn Huijgenslaan  Vondellaan  Vossiuslaan,, 1965
1980

6783

Huisvesng van het lyceum (Luitgardeschool) voor meisjes (later: Willem de Zwijger
Lyceum) aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Goedkeuringen van diverse uitbreidingen van
de school,, 1922 1955

6798

Huisvesng van de Gooise vakschool voor meisjes (Prinses Chrisna Huishoudschool)
(later de Delta Scholengemeenschap) aan de Huizerweg. Besluitvorming omtrent schng
en uitbreiding, met bouwtekeningen, 1920 1927

6799-6800

Huisvesng van de ambachtsschool aan de Landstraat 3,, 1938 1949
6799

Afgie van een nodigverklaring en besluitvorming omtrent
subsidiëring en opheﬃng van de Nijverheidsavondschool,, 1938
1949

6800

Verkrijging van het bestek met tekeningen en verbouwing van de
Koning Willemschool tot ambachtsschool,, 1947 1949
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6801-6802

Huisvesng van de nieuwe ambachtsschool aan de Jan Boemastraat,, 1950 1956
6801

Besluitvorming omtrent de verkoop van grond en het
beschikbaarstellen van gelden ten behoeve van de schng van de
ambachtsschool,, 1950 1953

6802

Goedkeuring van de uitbreiding van de school met twee
werkplaatsen en magazijnruimte, twee teken- en vier
theorielokalen en verkoop van grond aan de Cornelis van den
Bergstraat ten behoeve van de uitbreiding,, 1954 1956

6803

Huisvesng van de R.K. meisjesschool voor voortgezet gewoon lager onderwijs in de
Sint Vitus Parochie aan de Brinklaan 163. Besluitvorming omtrent de schng, eerste
inrichng, opheﬃng en verdeling van de inventaris over andere scholen, 1958 1971

6804

Afgie van een nodigverklaring ten behoeve van het schten van een R.K. Huishoudschool
(St. Martha),, 1962 1963

8163

Aanschaﬃngen ten behoeve van de eerste inrichngen,, 1980 1984

8360

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Verordening tot regeling van de verhuur van
gymnaseklokalen en van de sportkoepel, 1970 - 1994
1

8472

Inventaris van de inboedel van de Koning Willemschool alsmede de inventaris van de
inboedel van de Koningin Wilheminaschool te Bussum, 1920
2

6.12.01.06 Subsidies en vergoedingen
6562

Toekenning van vergoedingen in het kader van de instandhouding van scholen, op basis
van de Lager Onderwijs wet 1920,, 1924-1956

6563-6566

Vaststelling van het bedrag per leerling van de kosten van het openbaar en bijzonder lager
onderwijs,, 1937 1975

6724-6725

6563

Over de jaren 1938 t/m 1952,, 1937 1954

6564

Over de jaren 1953 t/m 1962,, 1953 1964

6565

Over de jaren 1963 t/m 1967,, 1963 1969

6566

Over de jaren 1968 t/m 1974,, 1968 1975

Vaststelling van het bedrag per leerling van de kosten voor instandhouding van de
bijzondere lagere school Chr. Instuut Indon,, 1951 1984
6724

Over de jaren 1951 t/m 1961,, 1951 1966

6725

Over de jaren 1962 t/m 1981,, 1962 1984

6770

Stukken betreﬀende de viering van het 60-jarig jubileum van de Prinses Irene MAVO,
waaronder beschikbaarstelling van een bedrag door de gemeente,, 1980

6778

Stukken betreﬀende de viering van het 25-, 50- en 75-jarig bestaan van de Gooise Hogere
Burgerschool (later: het Goois Lyceum), waaronder schenkingen door de gemeente en
toespraak door de burgemeester,, 1936-1937

6784

Principebesluiten tot het verlenen van subsidie aan de Schng Het Goois Avondlyceum
en de beëindiging met ingang van het schooljaar 19641965,, 1951-1952
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6787

Stukken betreﬀende de viering van het 25-jarig bestaan van de Nijverheidsavondschool in
juni 1927,, 1927

6805

Verlening van subsidie ten behoeve van de schng van een lagere tuinbouwschool in de
gemeente Naarden en subsidie voor leerlingen uit Bussum die de school bezoeken,, 1931

6.12.01.07 Aangelegenheden betreﬀende leerlingen
6457

Besluitvorming omtrent het contact tussen de scholen en de polie,, 1972 1977

6458

Opgave van zogenaamde Volksduitse leerlingen van openbare scholen,, 1941

6459-6465

Besluitvorming omtrent de oprichng en deelname in de Schng schooladviesdienst
voor het Gooi en omgeving (Schng Schoolpedagogische en Psychologische Dienst
Hilversum (SPPD), 1967 1989
6459

Voorbereidingen op de aansluing bij de Schng,, 1967 1973

6460

Besluit tot aansluing bij de Schng, uitbreiding van de
dienstverlening en reace op het funconeren van de Schng,,
1971 1975

6461

Besluit tot aansluing in 1974, vaststelling van de
vertegenwoordiging en aanpassing van de statuten,, 1974 1979

6462

Behandeling van de nota "Uitgangspunten voor dienstverlening"
van de SPPD,, 1978 1979

6463

Aanpassingen in het veldwerkersbestand in het kader van
bezuinigingen,, 1979 1986

6464

Sluing van een overeenkomst met de minister van
Onderwijs en Wetenschappen inzake de toepassing van het
Rechtsposiereglement B3-instellingen op het personeel van de
SPPD,, 1983 1986

6465

Besluit tot deelname in de Schng en aan de subsidiëring,
wijzigingen in de statuten, begeleiding van de Indonschool en De
Smulans door de SPPD en de aanwijzing van bestuursleden en
vertegenwoordigers,, 1983 1989

6466

Mededeling aan de besturen van de bijzondere scholen voor kleuter-, lager en voortgezet
onderwijs dat er niet meer jaarlijks een subsidieverzoek voor schoolbegeleiding hoe te
worden ingediend,, 1977

6467

Besluitvorming omtrent de toepassing van de richtlijn met betrekking tot de
tegemoetkoming in de vervoerskosten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs,,
1979 1983

6468

Organisae van een kleurwedstrijd met als doel kinderen te waarschuwen voor
kinderlokkers,, 1965

6469

Treﬀen van verkeersmaatregelen in de omgeving van scholen,, 1980 1987

6470

Vaststelling van de richtlijnen inzake de deelname in en bemoeienis bij de viering van
jubilea door scholen,, 1975

6567

Vaststelling en intrekking van de Verordening op het toezicht op de gezondheidstoestand
van kinderen die de openbare en bijzondere scholen voor lager onderwijs en de
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bewaarscholen bezoeken, het hygiënisch toezicht op de schoollokalen en onderzoek
naar de subsidiëring van de schoolartsendienst, verslag geneeskundig schooltoezicht,
1927-1954
6568

Besluitvorming omtrent de invoering van het tandheelkundig toezicht en tandheelkundige
behandeling op openbare en bijzondere scholen voor lager onderwijs en begrongen en
jaarrekeningen schooltandverzorgingsdienst, 1924 1950

6569

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening regelende de schooltandverzorging op
openbare en bijzondere scholen voor lager onderwijs,, 1951 1971

6570

Besluitvorming omtrent de afschaﬃng van de schooltandverzorging per 1 september
1972,, 1971 1972

6595

Vaststelling van ordemaatregelen en straﬀen ten behoeve van leerlingen en behandeling
van onbehoorlijk gedrag en verzet van leerlingen tegenover de Duitse bezeer,, 1940
1944

6726

Besluitvorming omtrent de regeling van het vervoer van leerlingen van en naar bijzondere
lagere scholen in Hilversum, 1928

6753

Verlening van toestemming tot uitbreiding van het aantal arbeidsuren voor logopedie,
psychologie en maatschappelijk werk ten behoeve van het Chr. Instuut De Smulans,,
1982 1984

6754

Besluitvorming omtrent de uitvoering en subsidiëring van psychologische onderzoeken en
begeleiding van leerlingen in de brugklassen van het voortgezet onderwijs,, 1972 1979

6806

Vaststelling van de Verordening inzake subsidiëring van psychologische onderzoeken van
leerlingen van bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs,, 1969

6807

Vaststelling van de Verordening inzake subsidiëring van psychologische onderzoeken en/of
begeleiding van leerlingen van bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs,, 1975 1977

8361

Handhaving, wijziging en intrekking van de Verordening subsidiëring psychologische
onderzoeken en/of begeleiding van leerlingen van bijzondere scholen voor voortgezet
onderwijs, 1982 - 1991
1

6.12.02 Educae
6.12.02.01 Basis- en beroepseducae
6380

Toetreding als lid van Het Nederlands Pedagogisch Congres,, 1926 1930

6808

Besluitvorming omtrent tot vesging van dagonderwijs voor volwassenen (moederMAVO) binnen de gemeente,, 1977 1978

6809

Invoering van de Rijksregeling basiseducae en opstellen en uitvoeren van het programma
Basiseducae,, 1985 1989

6809-6811

Vaststelling van de programma's Basiseducae voor volwassenen,, 1985 1992
6809

Invoering van de Rijksregeling basiseducae en opstellen en
uitvoeren van het programma Basiseducae,, 1985 1989

6810

Vaststelling en uitvoering 1988,, 1987 1992

6811

Vaststelling en uitvoering 1989,, 1988 1992
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6810

Vaststelling en uitvoering 1988,, 1987 1992

6811

Vaststelling en uitvoering 1989,, 1988 1992

6812

Voorbereiding van de totstandkoming van een Regionaal Educaef Centrum ter uitvoering
van de Provinciale noe "Ondersteuning volwasseneneducae op regionaal niveau",,
1986 1988

6813

Verslagen van het regionaal overleg inzake basis- en volwasseneneducae,, 1986 1989

6814

Instemming met de statuten en agenda's en verslagen van het drieparjenoverleg
basiseducae Bussum/Naarden,, 1987 1989

6815

Verslagen van de vergaderingen van het Educaef Beraad Bussum/Naarden i.o.,, 1987
1989

6816

Besluitvorming omtrent de samenwerking met de gemeente Naarden op het gebied van
de basiseducae,, 1988 1989

6.12.02.02 Culturele vorming en ontwikkeling
6817

Besluitvorming omtrent het omzeen van de muziekschool naar een intergemeentelijke
muziekschool en het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de omliggende
gemeenten,, 1964 1967

6818-6819

Besluitvorming omtrent de realisae van een sociaal-cultureel centrum in het centrum
van Bussum,, 1972 1982

6820-6825

6826-6830

6818

Algemene besluitvorming,, 1972 1982

6819

Verslagen van vergaderingen tussen de gemeente en de
gereformeerde kerk en van de vergaderingen van de werkgroep
sociaal cultureel centrum,, 1974 1981

Besluitvorming omtrent de Muziekschool voor Gooi-Noord Toonkunst Jan Nieland,, 1974
1989
6820

Controle van de ﬁnanciële administrae door de gemeentelijke
accountantsdienst,, 1974

6821

Benoemingen van leden in het algemeen bestuur,, 1974 1989

6822

Reace op de door de muziekschool gehanteerde lesgeldregeling,,
1975-1976

6823

Besluitvorming omtrent personele aangelegenheden,, 1975-1976

6824

Reace op het ontwerp-beleidsplan van de muziekschool,, 1981
1984

6825

Besluitvorming omtrent bezuinigingen binnen de muziekschool,,
1981 1988

Besluitvorming omtrent de plaatselijke educaeve planning van het vormings- en
ontwikkelingswerk voor volwassenen,, 1977 1978
6826

Instelling, samenstelling, vergaderingen en taakuitvoering van
de stuurgroep plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk voor
volwassenen,, 1977 1978
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6827

Vaststelling van het educaef plan en programma voor het jaar
1979 in het kader van de Rijksbijdrageregeling voor het plaatselijk
vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen,, 1978

6828

Besluitvorming inzake het verlenen van medewerking aan het tot
stand brengen van acviteiten op bovenplaatselijk niveau,, 1977

6829

Deelname in de regeling van de gemeente Hilversum inzake
de aanstelling van een funconaris voor het opstellen van een
regionaal plan en het verstrekken van bijdragen daarvoor,,
1978-1980

6830

Reace op het rapport Regionale educaeve planning in het Gooi
en Weesp opgesteld door de Schng Hilversumse Gemeenschap,,
1980 1981

Het opstellen en aangaan van een gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten
Bussum, Huizen, Naarden en Muiden ten behoeve van een muziekschool voor Gooi-Noord
gevesgd in Bussum, met wijzigingen, 1973 - 1989
1

6.12.03 Cultuur
6.12.03.01 Kunst
6.12.03.01.00 Algemeen
6831-6837

Besluitvorming omtrent de toekenning van cultuurprijzen (Raadhuisprijs en Spendium),,
1961 1989
6831

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening op de toekenning
van cultuurprijzen, ingetrokken in 1982,, 1961 1970

6832

Overzicht van toegekende cultuurprijzen in de jaren 1961 t/m
1985,, 1987

6833

Besluitvorming omtrent toekenning en uitreiking over de jaren
1961 t/m 1977,, 1961 1977

6834

Besluitvorming omtrent toekenning en uitreiking over de jaren
1979 t/m 1987,, 1979 1987

6835

Instelling van en benoemingen in de jury voor de cultuurprijzen,,
1963 1987

6836

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Verordening op de
toekenning van cultuurprijzen,, 1980 1989

6837

Notulen van de vergaderingen van de jury voor de cultuurprijzen,,
1981 1985

6838

Instelling, samenstelling, taakuitvoering en opheﬃng van de Culturele Raad,, 1963 1970

6839

Opzet van een concept-cultuurnota en het besluit voorlopig te wachten met de
vaststelling ervan,, 1978

6843

Instelling en liquidae van een uniformenfonds en verstrekking van bijdragen uit dit fonds
aan de diverse muziekkorpsen,, 1957 1978

6877-6883

Besluitvorming omtrent de aanschaf en plaatsing van kunstwerken,, 1965 1989
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6884-6894

6877

Instelling van een fonds voor de aankoop (en instandhouding) van
kunstvoorwerpen en besluiten tot aankoop van kunstwerken,,
1965 1984

6878

Vaststelling van het beleid met betrekking tot de toepassing van
de percentageregeling en aanschaf van kunstwerken ten behoeve
van diverse scholen, sporthal De Zanderij en jongerencentrum Op
Sessie,, 1975 1988

6879

Opdrachtverstrekking aan J. Flinterman voor de kunstopdracht op
het plein van het poliebureau c.a.,, 1977 1983

6880

Plaatsing van een bronzen beeld van een naakt jongetje, gemaakt
door F. Troelstra, op een locae in het Mouwtje,, 1981 1982

6881

Opdrachtverstrekking aan C. Wilderom voor de kunstopdracht op
het HEMAplein (Julianaplein),, 1983 1988

6882

Opdrachtverstrekking aan G. Zijlstra en G. Howeler voor de
kunstopdrachten aan het Wilhelminaplantsoen  Brinklaan en Het
Brinkje in het centrumplan en aanvaarding van een schenking van
een kunstwerk van Bredero Vast Goed N.V.,, 1983 1989

6883

Opdrachtverstrekking aan H. Makkink voor de kunstopdracht voor
de locae Prinses Margrietplantsoen,, 1986 1989

Besluitvorming omtrent de Schng Culturele Gemeenschap Bussum,, 1970 1981
6884

Opzet van de organisae-structuur van de Schng,, 1970

6885

Verkrijging van informae omtrent benoemingen van leden in de
commissie beheer en exploitae theater 't Spant en verzoeken
van de gemeente om gemeentelijke vertegenwoordigers te
benoemen,, 1970 1973

6886

Goedkeuring van de begrongen over de jaren 1970-1971,
1971-1972, 1972-1973, 1973-1974,, 1970 1974

6887

Verslagen van besprekingen tussen de gemeente en de Schng,,
1970 1979

6888

Besluit tot het aangaan van een rekening-courantovereenkomst,,
1971

6889

Besprekingen inzake de posie en mogelijke structuurwijziging van
de Schng,, 1972 1973

6890

Verkrijging van adviezen en het beleidsplan van de commissie
stadsverfraaiing en exposies,, 1973 1978

6891

Goedkeuring van de begrongen over de jaren 1974-1975 (ook van
Theater 't Spant), 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979,
1979-1980, 1980-1981,, 1974 1981

6892

Verkrijging van de beleidsnota van de Schng,, 1976

6893

Besluitvorming omtrent diverse personeelsaangelegenheden,,
1977 1981
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6894

Besluitvorming omtrent de herstructurering van de Schng naar
de Schng Bussumse Gemeenschap,, 1979 1981

6895

Vaststelling van de Verordening regelende de instelling, samenstelling en werkwijze van
de adviescommissie voor beeldende kunst en de uitvoering ervan,, 1975 1989

6896

Aanvaarding van het beschermheerschap van Harmonie Crescendo door burgemeester
Aantjes,, 1976

6898

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Beeldende Kunst,, 1982 1989

6899

Instelling van een beeldenroute en de aanschaf en verkrijging van beelden,, 1987 1990

6900

Besluitvorming omtrent het kunstbeleid van de gemeente en behandeling van de nota
"Kunst gee kleur" - PSP-visie op (Bussums) kunstbeleid,, 1988

8357

Aankoop van kunstwerken uit de collece "Tuinen in beeld, een tuinbeeld" , 1988 - 1989
1

8505

Noe "De geschiedenis van het beeldje De kleine Johannes", betreﬀende de achtergrond
en wording van het bronzen beeldje in het gemeentehuis van Bussum, geschreven door P.
Soetens, 1983
1

6.12.03.01.01 Accomodaes
6840

Aanschaf, plaatsbepaling en buitengebruikstelling van een verplaatsbare muziektent,,
1920 1962

6841

Besluitvorming omtrent de herbouw van de zaal Concordia met een bioscoopzaal aan de
Graaf Wichmanlaan, waaronder de verlening van de bouwvergunningen,, 1930 1935

6842

Besluitvorming omtrent de oprichng van een openluchheater op het sporerrein-zuid,,
1948 1952

6844

Behandeling van de plannen voor het schten van een concertzaal  schouwburg binnen
de gemeente, ingediend door Th. P. Glasz,, 1958

6845-6876

Besluitvorming omtrent diverse zaken met betrekking tot theater 't Spant (voorheen
genoemd het gebouw voor culturele doeleinden) aan de Dr. A. Kuyperlaan,, 1964 1987
6845

Beschikbaarstelling van kredieten ten behoeve van de bouw,
aanbesteding en uitvoering,, 1964 1969

6846

Krantenknipsels met betrekking tot theater 't Spant,, 1965 1969

6847

Tekeningen behorend bij de bouw,, 1966

6848

Besluitvorming omtrent de beheersvorm en samenstelling van de
beheerscommissie, later adviescommissie tot beheer,, 1966 1969

6849

Besluitvorming omtrent gebruik, beheer en exploitae van het
theater, waaronder de plaatsing van het bacchus-beeldje op het
voorplein,, 1966 1972

6850

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de
adviescommissie tot beheer,, 1968 1969
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6851

Beschikbaarstelling van kredieten en vaststelling van het
programma ten behoeve van de opening van het theater op 10
januari 1969,, 1968 1970

6852

Vaststelling van de algemene voorwaarden voor gebruik van het
theater voor het seizoen 1969-1970 en aanpassing naar aanleiding
van de overdracht van het beheer aan de Schng Culturele
Gemeenschap Bussum,, 1968 1971

6853

Besluitvorming omtrent personeelsbezeng, rechtsposie en
salariëring van het personeel,, 1968 1976

6854

Besluit tot afzondering van ƒ 100,- als aanvangskapitaal van de op
te richten schng theater 't Spant en vaststelling van de statuten
van de schng, , 1969 1970

6855

Samenstelling van het bestuur van de schng met
vertegenwoordigers uit het sociaal-culturele leven en
vertegenwoordigers van de gemeente,, 1969-1970

6856

Overdracht van het beheer van het theater aan de Schng
Culturele Gemeenschap Bussum per 1 februari 1971 en
ingebruikneming van een strookje grond bij het theater door de
gemeente,, 1970 1972

6857

Goedkeuring van de begrongen van de Schng ´t Spant over de
jaren 1973-1974, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979,,
1972 1978

6858

Besluitvorming omtrent de samenwerking tussen "De Boerderij" in
Huizen en 't Spant,, 1974 1977

6859

Overdracht van het beheer van het theater aan de Schng 't
Spant per 1 september 1974 en de beëindiging per 15 mei 1979,,
1974-1975

6860

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; beoordeling van de
verbouwingsplannen en beschikbaarstelling krediet,, 1975 1978

6861

Verlening van een bouwvergunning voor de bouw van een
berging voor de opslag van materialen in verband met de
brandveiligheidseisen,, 1976

6862

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; adviesaanvraag bij
externe deskundigen en behandeling van de verbouwingsplannen
in de raadsvergadering van 6 juni 1978,, 1977 1978

6863

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; krantenknipsels,,
1977 1979

6864

Goedkeuring van de jaarrekeningen van de Schng 't Spant
over de jaren 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 en
1978-1979 ,, 1977 1982

6865

Wijziging van de beheersvorm door oprichng van B.V. 't Spant,,
1978 1979
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6897

6866

Verslagen van de vergaderingen van de werkgroep (ver)bouw
theater 't Spant,, 1978 1980

6867

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stuurgroep
(ver)bouw theater 't Spant en besluitvorming inzake de
eindafrekening,, 1978 1981

6868

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; besluitvorming
omtrent de wijze van aanbesteding, sloop van het theater en de
toepassing van de percentageregeling beeldende kunst voor de
nieuwbouw,, 1978 1981

6869

Verkrijging van een aandeel in de B.V. 't Spant door schenking door
de heer H.C.J. Cavadino,, 1978 1981

6870

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; verkrijging van het
verslag inzake de kredietoverschrijding van de nieuwbouw,, 1979

6871

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; behandeling van het
verslag over het verloop van de voorbereidingen van het bouwplan
en het naar aanleiding daarvan verhogen van het maximale
budget,, 1979

6872

Verbouwing c.q. nieuwbouw van het theater; behandeling van
vragen van de diverse gemeenteraadsfraces, bespreking van de
architectenwisseling, voortgang van de bouw en opening van het
theater,, 1979 1981

6873

Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van
Commissarissen van de B.V. 't Spant,, 1979

6874

Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Schng 't
Spant,, 1980 1983

6875

Besluitvorming omtrent te treﬀen bezuinigingsmaatregelen binnen
de begrong van het theater,, 1982 1987

6876

Besluitvorming omtrent de gehanteerde afschrijvingsmethodiek
door 't Spant B.V. en goedkeuring van de bezoldigingsregelingen,,
1983 1984

Besluitvorming omtrent de sloop van toneelcentrum De Bak aan de Huizerweg
28 en de wijziging van de bestemming van gymnaseklokaal Molenlaan tot kleine
theatervoorziening als vervangende ruimte,, 1981 1983

6.12.03.02 Leeren
6901

Gemeentelijke deelname in de iniaefgroep Schng De Mei en de acviteiten omtrent
de herdenking van Herman Gorter,, 1988 1989

6.12.03.03 Historie
6902

Opgaven aan het ministerie van Oorlog en het Rijksinstuut voor Oorlogsdocumentae
met betrekking tot de gemeente jdens de oorlogsjaren,, 1947

8508

Register van Bussumse oorlogsslachtoﬀers 1940-1945, betreﬀende overzichten van de
omgekomen inwoners, Joodse inwoners welke zijn gestorven in de concentraekampen,
militairen en tewerkgestelden
1
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6.12.03.04 Bibliotheken en leeszalen
6903

Besluitvorming omtrent het weren van bepaalde lectuur in de openbare leeszaal en
bibliotheek,, 1931

6904

Vaststelling van de Verordening betreﬀende het verstrekken van boeken aan kinderen
beneden de leeijd van 18 jaar door openbare leesbibliotheken en het verlenen van
ontheﬃngen daaromtrent,, 1936 1938

6905

Besluitvorming omtrent de subsidiëring en de huisvesng van het ﬁliaal van de R.K.
leeszaal in Bussum-Zuid, , 1961 1969

6906-6908

Besluitvorming omtrent de bouw van een nieuwe centrale bibliotheek,, 1967 1987

6909-6910

6906

Voorbereiding,, 1965 1975

6907

Behandeling van het programma van eisen, voeren van overleg,
vaststelling van stedebouwkundige randvoorwaarden en
machging voor de bouw,, 1976 1987

6908

Verkrijging van de deﬁnieve ontwerp-tekeningen voor de bouw,,
1984

Besluitvorming omtrent de schng van een bibliotheekﬁliaal in Bussum-Zuid en in
Naarden,, 1974 1978
6909

Algemene besluitvorming omtrent locae en dergelijke,, 1974
1976

6910

Uitgie van grond in erfpacht en verlening van de
bouwvergunning,, 1974 1978

6911

Besluitvorming omtrent het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de
gemeente Naarden ten behoeve van het openbare bibliotheekwerk,, 1975 1978

6912

Akkoordverklaring met de aanwijzing van de gemeente als centrale coördinator met
betrekking tot de uitvoering van de wet op het openbaar bibliotheekwerk,, 1975

6913

Vaststelling van het gemeentelijk plan voor het openbaar bibliotheekwerk in de
gemeenten Naarden en Bussum voor de jaren 1977 t/m 1982,, 1978

6914

Verkrijging van regelingen ten behoeve van en verslagen van vergaderingen van de
Gemeenschappelijke Raad voor het Openbare Bibliotheekwerk in de gemeenten Bussum
en Naarden en benoemingen van bestuursleden en de (adjunct-) secretaris,, 1978 1989

8366

Goedkeuring van de verkregen jaarrekeningen van Schng Openbare Bibliotheek
Naarden Bussum en van de gemeenschappelijke raad voor het openbaar bibliotheekwerk
in de gemeenten Bussum en Naarden, 1985-1989, 1986 - 1990
1

8377

Wijziging Gemeenschappelijke regeling inzake het openbare bibliotheekwerk in de
gemeenten Bussum en Naarden, 1989
1

8379

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke raad voor het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Bussum
en Naarden, 1979
1
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8380

Notulen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschapplijke raad
voor het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Bussum en Naarden, 1979 - 1989
1

8381

Vaststellen door de gemeenschapplijke raad voor het openbare bibliotheekwerk in
de gemeenten Bussum en Naarden van het gemeentelijk plan voor het openbare
bibliotheekwerk over de jaren 1983 tot en met 1988, 1980 - 1984
1

8382

Besluitvorming door de gemeenschapplijke raad voor het openbare bibliotheekwerk in de
gemeenten Bussum en Naarden omtrent de bouw van een nieuwe centrale bibliotheek
aan de Brinklaan in Bussum, 1981 - 1987
1

6.12.03.05 Archieven
6915-6917

Standpuntbepaling inzake de oprichng van een streekarchief voor de Gooi- en
Vechtstreek en besluit niet deel te nemen in een gemeenschappelijke regeling of aan te
sluiten bij de gemeentelijke archiefdienst van Hilversum,, 1971 1987
6915

1971 1978

6916

1979 1981

6917

1982 1987

6.12.03.06 Monumenten
6918

Besluitvorming omtrent de plaatsing, het beheer en onderhoud van monumenten,,
1940-1949

6919

Besluitvorming omtrent de vervaardiging, herstel, restaurae en plaatsing van het
gedenkteken "De Kleine Johannes",, 1941 1981

6920

Instelling en intrekking van het beroep tegen de plaatsing van het zogenaamde Hoofdwerk
van het voormalige oﬀensief voor Naarden aan de A. Kuyperlaan (Sportpark-Zuid) op de
monumentenlijst,, 1969 1976

6921-6922

Inventarisae van monumenten in de gemeente Bussum,, 1972 1989
6921

1972 1979

6922

1980 1989

6923

Besluitvorming omtrent de herplaatsing van de Wilhelminafontein 1898,, 1977 1989

6924

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van een aantal arkelen van de Verordening op het
behoud van monumenten in de gemeente Bussum,, 1980 1989

6925

Verslagen van de vergaderingen van de Monumentencommissie,, 1983 1989

8456-8457

Beschrijving van monumentale panden in Bussum volgens de situae in 1989 door Ir. R.G.
Bosch van Drakestein, met aanvullingen uit 1994, 1989 - 1994
2
8456

Deel 1, met aanvullingen

8457

Deel 2

6.12.04 Natuur-, landschaps- en stedelijk schoon
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6.12.04.01 Natuurschoon
6926

Overeenkomst met de gebroeders van Rosmalen voor en openbare aanbesteding van
het afzanden van percelen bij de Jacob Ruijsdaellaan en de Burgemeester s'Jacoblaan ten
behoeve van een geprojecteerde waterparj,, 1924 1928

6927

Besluitvorming omtrent de jaarlijkse toekenning van een bijdrage in de huurkosten voor
de huur van heide gelegen ten zuiden van de Boissevainweg door de gemeente Blaricum
van Stad en Lande van Gooiland,, 1925

6928

Gemeentelijke standpuntbepaling inzake de afgraving van de Blaricumse heide ter
beharging van het behoud van het natuurschoon,, 1928 1929

6929

Vaststelling van de Verordening houdende regelen nopens het afgraven van terreinen
en het graven naar zand, grind en leem ter bescherming van het natuurschoon in de
gemeente,, 1932 1933

6930

Aankoop van en hypothecaire obligaes van ƒ 1000,- van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland voor de aankoop van landgoed Hilverbeek te 'sGraveland door die vereniging en vervroegde aﬂossing ervan,, 1933 1943

6931

Aanvaarding van de benoeming tot lid van het bestuur van de Schng Curtevenne tot
behoud van natuurschoon voor Kortenhoef e.o. door burgemeester De Bordes,, 1934

6932

Verstrekking van een bijdrage in de kosten van aankoop van een perceel bos (Wildrijk) in
de gemeente Zijpe door de Schng Het Noordhollandsch Landschap,, 1940 1941

6933

Opgave van beplanngen binnen de gemeente ingevolge de registrae-verordening van
het Bosschap,, 1955

6934

Vaststelling van de grens van de bebouwde kom voor de toepassing van de Boswet,, 1963
1964

6935

Deelname aan de ace van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tot
het instellen van vrije vogelreservaten ten behoeve van de landgoederen Bantam en
Kamphoeve,, 1969 1970

6936

Voorbereiding, behandeling van inspraakreaces en vaststelling van de Groennota,, 1980
1985

6937

Goedkeuring van de door Gemeentewerken jaarlijks ingediende bomenrooilijst,, 1980
1988

6938

Instemming met het voorstel van Gemeentewerken tot wijziging van de procedure met
betrekking tot het ondervinden van overlast door parculier groen,, 1987

6939

Ontwikkeling van een visie voor de "Groene As", mede in verband met voorstellen voor
herinrichng van de Groene Long,, 1989 1990

6.12.04.02 Landschapsschoon
6.12.04.02.01 Parken, plantsoenen en wandelplaatsen
6942

Aanleg van een plantsoen aan de westzijde van de Willem Bilderdijklaan en de viering van
het 50-jarig bestaan van dit plantsoen,, 1926-1927

6943

Verkrijging van een noe van de directeur van gemeentewerken inzake mogelijke
locaes voor de aanleg van een hertenkamp,, 1949

6944

Besluitvorming omtrent de inrichng van het Prinses Margrietplantsoen,, 1954 1955
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6945

Aanleg van een plantsoen met nooduitlaatvijver voor de riolering nabij de Brinklaan en
verkrijging van een hinderwetvergunning van de Provincie voor een inrichng voor het
oppompen van bronwater,, 1955 1957

6946-6947

Besluitvorming omtrent aanleg, onderhoud en de te vragen vergoedingen voor het
onderhoud van parculiere groenvoorzieningen bij woningcomplexen,, 1956 1987

6948-6949

6950

6946

1956 1977

6947

1978 1987

Besluitvorming omtrent aanleg en instandhouding van diverse groenvoorzieningen binnen
de gemeente,, 1959 1988
6948

Onderzoek naar groenvoorzieningen in De Eng, aanleg van
groenvoorziening met speelgelegenheid en hertenkamp
in de Groene Long, goedkeuring van de plannen voor
groenvoorzieningen bij het Goois Lyceum en behandeling van het
bomenrapport van de Vereniging Vrienden van het Spiegel,, 1959
1978

6949

Besluitvorming omtrent groenonderhoud rondom scholen, de
inrichng van het terrein van de voormalige ambachtsschool en
groenvoorzieningen aan de Olmen (Centrum),, 1979 1988

Vaststelling van het beleid inzake het gebruik van openbare grasvelden, , 1977

6.12.04.02.02 Molens
6951

Verstrekking van een vergunning voor de verplaatsing van molen De Wandelaar en
correspondene met de Vereniging De Hollandsche Molen inzake het behoud en
mogelijke verplaatsing van de molen,, 1921

6940-6941

Gemeentelijke deelname in de Schng Goois Natuurreservaat, , 1926 1985
6940

Voorbereiding om te komen tot een Goois natuurreservaat,, 1926
1931

6941

Besluitvorming omtrent het aangaan van een ﬁnanciële regeling,
het aanwijzen van leden in het bestuur en de goedkeuring van de
aankoop door de Schng van bos ten zuiden van Hilversum,, 1931
1985

6.12.04.03 Stedelijk en dorpsschoon
6952

Instelling van een prijs voor het goed verzorgen van tuinen door parculieren en
samenstelling van de commissie voor het keuren van de tuinen,, 1930 1942

6.12.05 Zeden en gewoonten en onderscheidingen
6.12.05.01 Feesten, plechgheden en herdenkingen
6953

Besluitvorming en uitvoering van de Vier en vijf meiviering,, 1946

6954

Besluitvorming omtrent de aanleg van feestverlichng in het centrum,, 1955-1956

6955

Beschikbaarstelling van gelden en het Sportpark-Zuid voor het houden van een taptoe en
het aanbrengen van verbeteringen aan het sportpark ten behoeve daarvan,, 1957 1963
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6956

Verkrijging van een lijst met namen van de Nederlandse Vereniging van ex-polieke
gevangenen (uit de bezengsjd) van personen geboren of woonachg in Bussum in
1940-1945 die zijn omgekomen door het oorlogsgeweld ,, 1985

6.12.05.02 Eretekenen en eervolle onderscheidingen
6957

Correspondene inzake het aanvragen van het predicaat "Koninklijke" voor diverse
bedrijven en instellingen binnen de gemeente en het Koninklijk wapen voor personen
binnen de gemeente,, 1922 1982

6958-6996

Uitgebrachte adviezen inzake toekenning van ordetekenen en onderscheidingen aan
diverse personen,, 1923 1989
6958

Personeel in dienst bij de Firma Bensdorp en diverse personen met
achternamen beginnend met A t/m F,, 1923 1950

6959

Diverse personen met achternamen beginnend met G t/m N,, 1923
1950

6960

Diverse personen met achternamen beginnend met P t/m X,, 1923
1950

6961

Diverse personen met achternamen beginnend met A t/m Bo,
1951 1960

6962

Diverse personen met achternamen beginnend met Br t/m E, 1951
1960

6963

Diverse personen met achternamen beginnend met F t/m J, 1951
1960

6964

Diverse personen met achternamen beginnend met K t/m L, 1951
1960

6965

Diverse personen met achternamen beginnend met M t/m O,,
1951 1960

6966

Diverse personen met achternamen beginnend met P t/m S,, 1951
1960

6967

Diverse personen met achternamen beginnend met T t/m Z,, 1951
1960

6968

1961

6969

1962

6970

1963

6971

1964

6972

1965

6973

1966

6974

1967

6975

1968

6976

1969
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6977

1970

6978

1971

6979

1972

6980

1973

6981

1974

6982

1975

6983

1976

6984

1977

6985

1978

6986

1979

6987

1980

6988

1981

6989

1982

6990

1983

6991

1984

6992

1985

6993

1986

6994

1987

6995

1988

6996

1989

6997

Bemiddeling bij het uitreiken van diverse ontscheidingen door diverse instanes uit zowel
binnen- als buitenland aan inwoners van Bussum,, 1927 1987

6998

Uitreiking van eretekenen en onderscheidingen in verband met de mobilisae en de
Tweede Wereldoorlog, ontvangen van het ministerie van Oorlog of andere gemeenten ten
behoeve van inwoners van Bussum,, 1947 1953

6999

Besluiten tot uitreiking van vrijwilligersmedailles en jaartekens, 1967 1989

6.12.05.03 Gemeenschapsbevordering
7000

Instelling, samenstelling, notulen en opheﬃng van de Commissie smulering
bewonersacviteiten,, 1980 1984

6.12.06 Religie
6.12.06.01 Godsdiensge instellingen
7001

Besluitvorming omtrent de bestemming van de Heilig Hart kerk,, 1981 1988

7002

Besluitvorming omtrent de huisvesng van de moskee,, 1981 1989

7003

Besluitvorming omtrent de bestemming en overdracht van de St. Vituskerk,, 1982 1989
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8504

Publicae "Behouden aan land" ten behoeve van een dank- en herdenkingsbijeenkomst
voor de beëindiging van de Tweede wereldoorlog in de Christelijk Gereformeerde Kerk te
Bussum op 28 juni 1945, 1945
1

6.12.07 Sport, recreae en toerisme
6.12.07.01 Sport en spel
6.12.07.01.00 Algemeen
6381

Instelling van en taakuitvoering door de werkgroep Bevordering gebruik Bussumse
accommodaes,, 1988 1989

7004

1921 1929

7004-7005

Notulen van de vergaderingen van de commissie in het beheer der gemeentelijke
speelterreinen,, 1921 1939
7004

1921 1929

7005

1930 1939

7005

1930 1939

7006

Vaststelling van de Verordening regelende de samenstelling en de werkkring van de
commissie bijstand in het beheer der gemeentelijke speelterreinen (commissie voor de
sportzaken), samenstelling en opheﬃng van de commissie,, 1921 1943

7007

Weigering door de burgemeester tot ondersteuning van de vorming van een plaatselijke
commissie voor de inzameling van fondsen voor de Olympische Spelen van 1928 te
Amsterdam en de afwijzing van andere verzoeken om ondersteuning van dit evenement,,
1923 1928

7008

Oprichng en opheﬃng van de Bussumsche Algemeene Sportschng ten behoeve van
o.a. het beheer van de aan de gemeente toebehorende sporerreinen, speelvelden,
speeltuinen en zweminrichngen alsmede huishoudelijk reglement,, 1934 1946

7009

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de sportzaken,, 1940 1942

7011

Verkrijging van de exploitae-overzichten van de sporerreinen en zweminrichngen van
de Inspecteur der Gemeenteﬁnanciën en de directeur van Gemeentewerken,, 1941 1960

7012

Besluitvorming omtrent het aangaan en beeindigen van een gemeenschappelijke regeling
ter bevordering van de lichamelijke opvoeding buiten schoolverband, en verkrijging van
een rijkssubsidie in de kosten van bezoldiging van een gemeentelijke ambtenaar voor
lichamelijke opvoeding en sport buiten schoolverband,, 1943 1948

7013

Instelling en opheﬃng van een gemeentelijke commissie voor de lichamelijke opvoeding
en de sport, benoeming van leden en aanwijzing van een administrateur,, 1945 1960

7014

Besluitvorming omtrent de uitbreiding van de sportaccommodaes in Bussum,,
1946-1948

7015

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de lichamelijke opvoeding en de
sport,, 1946 1959

7016

Notulen van de bijeenkomst tussen de wethouder voor de sportzaken,
vertegenwoordigers van de drie plaatselijke voetbalverenigingen en de commissie voor
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lichamelijke opvoeding en sport inzake een mogelijke fusie van de voetbalverenigingen,,
1948
7017

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening regelende de instelling, samenstelling
en werkkring van de raad van overleg voor de lichamelijke opvoeding en de sport in de
gemeente Bussum (Sportraad),, 1959 1972

7018

Jaarverslagen van de sportraad,, 1960 1970

7019

Benoeming van leden van de sportraad,, 1960 1972

7020-7022

Vergaderingen van de sportraad,, 1960-1972
7020

Notulen,, 1960 1972

7021

Agenda's en notulen,, 1980 1985

7022

Agenda's en notulen,, 1986 1989

7023

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening tot regeling van de verhuur van
sportaccommodaes van de gemeente,, 1963 1967

7024

Vaststelling en wijziging van de eenderderegeling ten behoeve van sportorganisaes in de
gemeente, ingetrokken in 1984,, 1967 1974

7025

Verkrijging van de door de Sportraad opgestelde prioriteitenlijst sportvoorzieningen,,
1969

7026

Behandeling van de door de K.V.P.-jongeren ingediende sportnota,, 1971 1972

7027

Behandeling van nota's inzake de herstructurering van de sportraad en besluit van de
gemeenteraad tot de opheﬃng van de bestaande sportraad en de omvorming tot een
onaankelijk adviescollege,, 1971 1973

7028

Verkrijging van formulieren van de door de gemeente opgestelde enquête naar de situae
van het sportleven in Bussum,, 1973

7030

Vaststelling van het beleid inzake het onderhoud van sportvelden,, 1975 1980

7032

Vaststelling van het reglement op het gebruik van bij de gemeente in onderhoud en
beheer zijnde sportaccommodaes,, 1978 1982

7033

Verkrijging van de structuurstudie van Adviesbureau Stad en Landschap met betrekking
tot de behoeeraming veldsportaccommodaes,, 1979 1980

7034

Toezending van het onderzoek naar de behoee aan sportaccommodaes opgesteld door
de afdeling Onderwijs c.a. aan de Sportraad,, 1981 1983

7035

Bereiken van overeenstemming met het bestuur van de Sportraad Bussum over de
structuur en de werkwijze van deze raad,, 1982 1984

7037

Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de gymnaseklokalen, de sporthal en
sporerreinen,, 1984 1989

7039

Verkrijging van het rapport "De Bussumse sportbeoefenaar en de Bussumse
sportaccommodaes in 2000",, 1987

7040

Besluitvorming omtrent de aanpassing van de regeling voor het keuren van de
sportvelden in verband met de gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen,, 1987 1989
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7041

Opdrachtverstrekking aan de VNG tot het uitvoeren van een behoee-onderzoek
binnensportaccommodaes en de organisae van een inspraakavond naar aanleiding van
het eindrapport,, 1988 1990

8362

Vaststelling, diverse wijzigingen, en intrekking in 1994 van de Verordening op het gebruik
van sporerreinen Bussum 1971, 1971 - 1994
1

8367

Herziening van de Verordening Eénderde-regeling ten behoeve van de sportverenigingen
in de gemeente Bussum alsmede buiten werking stelling van deze verordening vanaf
september 1992, 1984 - 1992
1

8409

Verlening van medewerking aan de huisvesng van de Schng Denksportcentrum
Bussum aan de Nieuwe Englaan 6, alsmede de goedkeuring van de begrongen en
rekeningen van de schng, 1979 - 1987
1

6.12.07.01.01 Sportparken en sporthallen
6.12.07.01.01.01 Sportpark Meerweg
7042-7050

Besluitvorming omtrent voorzieningen op het sportpark Meerweg,, 1919 1989
7042

Aanleg van het sporerrein en bouw van kleedkamers en een
woning (bestek 9 van 1922),, 1919 1922

7043

Overname in huurkoop van de tribune van de Bussumse
Voetbalvereniging Allen Weerbaar en overname van een
obligaelening van deze vereniging,, 1922 1933

7044

Aanleg van een bergplaats en kleedgelegenheid, inrichng van het
atleekgedeelte, uitbreiding van het aantal kleedkamers en het
maken van zitbanken,, 1925 1932

7045

Aanleg van vier tennisbanen op het sportpark en de ruiling
van grond met de Vereniging Kinderhulp ten behoeve van de
uitbreiding van het aantal tennisbanen,, 1925 1946

7046

Uitvoering in werkverschaﬃng van diverse werkzaamheden,
waaronder het aanbrengen van warmwaterdouches in de
kleedkamers alsmede terbeschikkingstelling van kredieten
hiervoor,, 1935 1940

7047

Besluitvorming omtrent de aanleg van een ijsbaan op het
voorverwarmingsbassin aan de Meerweg (met onderzoek naar de
mogelijkheden met betrekking tot de vijver in het Laegieskamp en
een lokae aan de Huizerweg),, 1963 1979

7048

Vaststelling van de voorwaarden voor de te sluiten overeenkomst
met de Bussumse Footballclub B.F.C. voor het plaatsen van
reclame,, 1974 1982

7049

Diverse aanpassingen en renovae van tribunes, kleedruimtes en
dergelijke,, 1974 1982

7050

Nieuwbouw van de kanne en het kleedgebouw,, 1983 1989
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Onderzoek naar een mogelijke herindeling  herverdeling van de sporerreinen in het
gebied Laegieskamp  Meerweg, , 1979 1983
6.12.07.01.01.02 Laegieskamp
7051-7059

7060

Besluitvorming omtrent voorzieningen op het Laegieskamp,, 1927 1988
7051

Aanleg van een jdelijk oefenterrein, schng van een
kleedgelegenheid en de beloning van werklieden in
werkverschaﬃng,, 1927 1939

7052

Inrichng van een gedeelte van het Laegieskamp als ijsbaan en
besluitvorming omtrent voorzieningen,, 1929 1966

7053

Aanleg van hockeyvelden met een clubhuis-kleedgelegenheid
(bestek 7 van 1933),, 1930 1940

7054

Beschikbaarstelling van kredieten,, 1931 1934

7055

Verkrijging van een vergunning van Stad en Lande van Gooiland
voor bemalingen in het Laegieskamp,, 1932 1933

7056

Aanleg van een riolering, een asfaltweg met trooirs in een
gedeelte van de Meerweg en een betonweg op Laegieskamp
(bestek 7 van 1939) in werkverschaﬃng en overname van een
strook grond aan de Meerweg van Stad en Lande van Gooiland,,
1936 1949

7057

Uitgie in erfpacht van terrein op het Laegieskamp aan de Gooise
Lawn Tennis Club "Het Spieghel",, 1950 1984

7058

Subsidieverstrekking aan de Gooische Hockey Club voor de
verbouwing van het clubhuis en toestemming tot plaatsing van een
noodgebouwtje,, 1978 1982

7059

Besluitvorming omtrent het uitdiepen van de ijsbaanvijver,, 1986
1988

Onderzoek naar een mogelijke herindeling  herverdeling van de sporerreinen in het
gebied Laegieskamp  Meerweg, , 1979 1983

6.12.07.01.01.03 Sportpark Zuid
7031

Besluit tot het, bij wijze van experiment, gras ter beschikking stellen van de
handbalvelden op sportpark Zuid ten behoeve van skateboarding,, 1978 1980

7061-7073

Besluitvorming omtrent voorzieningen op het sportpark Zuid,, 1931 1989
7061

Vaststelling van het plan voor de inrichng van het terrein van het
voormalige werk IV,, 1931 1933

7062

Besluitvorming omtrent herstel en sloop van de woning op
sportpark Zuid,, 1931

7063

Bouw van een vaste tribune in werkverschaﬃng en het geschikt
maken voor muziekuitvoeringen,, 1934

7064

Inrichng van het terrein als concours-hippique terrein en het
aanbrengen van verbeteringen in werkverschaﬃng, waaronder
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het maken van een houten overdekking boven de beide zijtribunes
(bestek 6 van 1939),, 1938 1940

7074-7078

7065

Voorgenomen aanleg van een sintelbaan, die geen doorgang hee
gevonden in verband met de materiaalschaarste,, 1940 1943

7066

Aanbrengen van verbeteringen en uitbreidingen van het sportpark,
waaronder de aanleg van een koral- en handbalveld en een
toegangspad,, 1941-1942

7067

Schng van een kanne,, 1967 1969

7068

Besluitvorming omtrent de reconstruce van het sportpark,, 1969
1975

7069

Bouw van een kanne en kleedaccommodae,, 1973 1975

7070

Besluitvorming omtrent de splitsing in appartementsrechten van
de kanne en de eigendomsoverdracht aan de gebruikers,, 1974
1982

7071

Besluit tot het verwezenlijken van twee recreae-tennisbanen op
de verharde handbalveldjes,, 1977

7072

Goedkeuring van de plannen van atleekvereniging Tempo voor
het bouwen van een kanne en het ingebruikgeven van gronden
met de vesging van een opstalrecht,, 1980 1985

7073

Besluitvorming omtrent de herindeling van het sportpark,
waaronder ook de verbetering van de atleekaccommodae,,
1983 1989

Besluitvorming omtrent schng, beheer en buitengebruikstelling van de sportkoepel op
sportpark Zuid,, 1965 1967
7074

Aankoop, plaatsing en eerste inrichng,, 1965 1967

7075

Bestek en diverse tekeningen,, 1965

7076

Oﬃciële opening van de hal en verkrijging van een bijdrage in de
kosten van de bouw van de Nederlandse Sporederae, , 1965
1972

7077

Vaststelling van de instruce voor de conciërgeschoonmakers
van de Sportkoepel, tevens controleurs van de gemeentelijke
gymnaseklokalen en besluitvorming omtrent de
overwerkvergoeding voor de conciërge,, 1966 1970

7078

Besluitvorming omtrent buitengebruikstelling en sloop van de hal
en de gevolgen daarvan voor de sportverenigingen,, 1978 1983

7079

Besluitvorming omtrent de plaatsing van een draagluchthal op sportpark Zuid als jdelijke
voorziening in verband met het aranden van sporthal De Zanderij,, 1976 1977

7080

Aanwijzing van de administrateur van de Vereniging van Eigenaars Sportcentrum BussumZuid, de toezending van de notulen aan de deelnemende besturen en het opstellen van
de begrongen en jaarrekeningen door de administrateur,, 1982 1990
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8368

Agenda's en notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars Sportcentrum
Bussum-Zuid en accountantsverklaring van de jaarrekening over het boekjaar 1 juni 1986
t/m 31 mei 1987, 1983 - 1989
1

6.12.07.01.01.04 Sporthal De Zanderij
7081

Aanleg van voetbalvelden op een terrein langs de spoorlijn Hilversum-Bussum (De
Zanderij),, 1934 1939

7082

Vaststelling van het beleid inzake de ingebruikgeving van sporthal De Zanderij,, 1974 1981

7083

Vaststelling van de tarieven voor de verhuur van sporthal De Zanderij,, 1974 1989

7084-7089

Besluitvorming omtrent voorzieningen ten behoeve van sporthal De Zanderij,, 1966 1986

8365

7084

Voorbereiding en vooronderzoeken ten behoeve van de bouw van
de sporthal,, 1966 1973

7085

Bouw van de sporthal en diverse voorzieningen,, 1972 1974

7086

Besluitvorming omtrent naamgeving van de hal, organisae van de
opening en verkrijging van het taxaerapport naar aanleiding van
het aranden van de sporthal,, 1974 1976

7087

Aanbrengen van voorzieningen voor gehandicapten en
energiebesparende maatregelen en verlening van toestemming
aan volleybalvereniging Olly B voor het plaatsen van een
prijzenkast,, 1975

7088

Besluitvorming omtrent de herbouw van de sporthal,, 1976 1977

7089

Bestek en tekeningen ten behoeve van de herbouw,, 1976

Akte en Reglement van splitsing in appartementsrechten van de sportaccommodae
met ondergrond en verder aanhoren op het Sportvallei aan de Zanderijweg, de
eigendomsoverdracht aan de Bussumse Sportvereniging Allen Weerbaar en het proces
verbaal van oplevering kleedgebouw met kanne, 1985 - 1987
1

6.12.07.01.01.05 Sportpark De Kuil
7090-7096

Besluitvorming omtrent voorzieningen op sportpark De Kuil (H.A. Lorentzweg  dr.
Abraham Kuyperlaan),, 1958 1987
7090

Bouw van een kleed- en wasgelegenheid,, 1958 1963

7091

Aanleg van een honkbalveld,, 1962 1968

7092

1967 1987

7093

Vaststelling van de voorwaarden voor de te sluiten overeenkomst
met voetbalvereniging S.D.O. voor het plaatsen van reclame,, 1977

7094

Onderzoek naar de mogelijke herindeling van het sportpark,, 1978
1979

7095

Aanpassing van twee handbalvelden voor het beoefenen van
recreaef tennis,, 1981 1982

7096

Renovae van het hoofdvoetbalveld,, 1986 1987
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Voltooiing van de sportvallei en reconstruce van sportpark De Kuil,, 1968 1974
6.12.07.01.01.06 Sportvallei nabij de watertoren
7097-7102

Besluitvorming omtrent voorzieningen ten behoeve van de sportvallei nabij de
watertoren,, 1960 1989
7097

Besluitvorming omtrent de aanleg van de sportvelden,, 1960 1969

7098

Voltooiing van de sportvallei en reconstruce van sportpark De
Kuil,, 1968 1974

7099

Besluitvorming omtrent herindeling en uitbreiding, waaronder
de bouw van een was- en kleedgebouw en kanne voor
Sportvereniging Allen Weerbaar,, 1978 1982

7100

Besluitvorming omtrent herindeling en uitbreiding, waaronder
de bouw van een was- en kleedgebouw en kanne voor
Sportvereniging Allen Weerbaar,, 1983 1986

7101

Aanbesteding van de bestekken voor het ontgraven en afvoeren
van grond en zand (bestek 5 van 1984) en het bouwen van een
was- en kleedgebouw alsmede een kanne,, 1983 1985

7102

Paatsing van tribunes, vaststelling van het beleid inzake onderhoud
en toezicht en renovae van de velden,, 1968 1989

6.12.07.01.01.07 Zwembaden
6.12.07.01.01.07.01 Bussumse Zwemvereniging
7107-7111

Stukken inzake de Bussumse Zwemvereniging,, 1923 1940
7107

Goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement, ,
1923 1924

7108

Toespraak (door de burgemeester?) jdens de opening van het
zwembad,, 1924

7109

Overname van een gedeelte van een afrastering en goedkeuring
van de overname van een ander deel door de Vereniging Stad en
Lande van Gooiland,, 1932 1933

7110

Besluitvorming omtrent de eventuele overname van de
badinrichng,, 1932 1938

7111

Goedkeuring van de door de Bussumse Zwemvereniging
ingediende jaarverslagen, begrongen en rekeningen,, 1924 1940

6.12.07.01.01.07.02 Sporondsenbad
7112-8416

Stukken betreﬀende de schng van het Sporondsenbad nabij de Zandzee,, 1960 1971
7112

Voorbereiding,, 1960 1964

7113

Planontwikkeling door de Verenigde Sporondsenbaden N.V. en de
uitvoering ervan,, 1961 1969

7114

Tekeningen behorend bij de planontwikkeling door de Verenigde
Sporondsenbaden N.V. en de uitvoering ervan,, 1962 1966

1
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7115

Besluitvorming omtrent de situering van het zwembad,, 1963 1967

7116

Behandeling van ﬁnanciële aangelegenheden omtrent de bouw, ,
1966 1971

1

7117

Bestek en tekeningen,, 1967

1

7118

Bestek en tekeningen van de warmtetechnische en
electrotechnische installae,, 1967

1

8416

Struikheiweg. Vesgen recht van opstal en verhuur van een terrein
aan de NV Sporondsenbad Bussum, 1967 - 1968

1

7119

Besluitvorming omtrent de vertegenwoordiging in de raad van beheer van de N.V.
Sporondsenbad Bussum,, 1966 1988

7120

Goedkeuring van de door de N.V. Sporondsenbad Bussum ingezonden jaarrekeningen
over de jaren 1971, 1981 en 1985 t/m 1988,, 1973 1989

7121

Behandeling van het rapport inzake de organisatorische en bedrijfs-economische aspecten
van het Sporondsenbad, overleg met de raad van beheer en de daaruit voortvloeiende
nieuwe werkwijze,, 1976 1980

7122

Goedkeuring van de door de N.V. Sporondsenbad Bussum ingezonden begrongen over
de jaren 1981, 1983, 1984, 1986 t/m 1989,, 1980 1989

7123

Aanschrijving van de raad van beheer van het Sporondsenbad inzake de vastgestelde
procedure bij vacatures naar aanleiding van de budgeaire posie van de gemeente,,
1982

7124-7125

Stukken betreﬀende de reorganisae, verbouwing en mogelijke privasering van het
Sporondsenbad,, 1984 1989

7126

7124

Voorbereiding,, 1984 1987

7125

Selece van de aannemer, uitvoering en eindafrekening,, 1986
1989

Besluitvorming omtrent het verlenen van korngen op en de reduce van de tarieven
voor bepaalde groepen van gebruikers van het Sporondsenbad,, 1985 1989

6.12.07.01.01.08 Tennisbanen
7010

Aanschrijving van beheerders van tennisbanen inzake de sluing van de banen voor Joden
en de verkrijging van verklaringen van medewerking van deze beheerders,, 1941

7103-7106

Besluitvorming omtrent de renovae c.q. uitbreiding van de tennisbanen en het clubhuis
van tennisclub Bosheim en de plannen voor de bouw van een tennishal annex clubhuis in
plan Zandzee,, 1973 1984
7103

Voorbereiding,, 1973 1980

7104

Voorbereiding,, 1981 1982

7105

Uitvoering, waaronder de aankoop van drie percelen grond nabij
de Plaggenweg van en de verkoop van grond nabij de Nieuwe 'sGravenlandseweg aan Tenniscentrum Bussum B.V.,, 1982 1983

7106

Behandeling van de bezwaren tegen de realisae van de tennishal
en het voeren van verweer tegen het beroep van de Vereniging
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Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o. bij de Raad van State,,
1983 1984
6.12.07.01.01.09 IJsbaan
7038

Behandeling van het verzoek van de PSP-frace tot het aanleggen van een Bussumse
ijsbaan,, 1985 1988

6.12.07.02 Recreae en vrijejdsbesteding
7029

Besluitvorming omtrent de aanleg van een trimbaan op Kamphoeve,, 1973 1974

7036

Besluitvorming omtrent de aanleg van jeu de boules banen, 02071984 - 20061986
1

7127

Besluitvorming omtrent het gebruik van kampeerterreinen en het beleid inzake
kamperen,, 1928 1965

7128

Goedkeuring van de aanleg van een midget-golaan op het terrein van hotel Jan Tabak,,
1953

7129

Verkrijging van de facetnota parkvoorzieningen in Bussum, deel 1 van "Recreae in de
gemeente Bussum", opgesteld door het Bureau voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
Hilversum,, 1973

7130

Vaststelling van de beleidslijn inzake de wenselijkheid van het kamperen in de gemeente,,
1987

8410

Vaststelling en intrekking van de Kampeerverordening, 1987 - 1993

8441

Stukken betreﬀende onderhoud terrein en clubhuis van Fietscrossclub de Kombocht, 1983
- 1989
1

8509

Herdenkingsboek van de drie bezoeken van inwoners van de Engelse stad Caterham aan
Bussum ter bestendiging van vriendschap en vrede tussen de beide plaatsen in de jaren
1948 - 1952, circa 1953
1

1

6.12.07.03 Toerisme
7131

Toetreding als lid van de Provinciale Noord-Hollandse Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer,, 1925

7132

Toetreding als lid van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer voor Bussum en
Naarden,, 1926

7133

Oprichng van VVV 't Gooi,, 1970 1972

7134-7135

Deelname en ondersteuning van de Schng VVV het Gooi en de Vechtstreek,, 1974 1987
7134

Besluitvorming inzake de samenwerking met de Schng
Culturele Gemeenschap Bussum, de huisvesng aan het
Wilhelminaplantsoen 6, de eerste inrichng en de bestemming van
het oude pand Vlietlaan 5,, 1974 1979

7135

Vertegenwoordiging in het bestuur, wijziging van de statuten en
bemoeienis met de verspreiding van de VVV-gids,, 1977 1987
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6.13 Landsverdediging
7136

Aanwijzing van de route voor doorgaand militair vervoer bij mobilisae en besluitvorming
omtrent de verlichng van de route,, 1938 1939

7137

Uitvoering van de maatregelen inzake de vordering van goederen door de Duitse
Weermacht en declarae van de kosten bij het rijk,, 1939 1952

7792-7802

Registers van verlofgangers,, 1903 1913
7792

1903

7793

1904

7794

1905

7795

1906

7796

1907

7797

1908

7798

1909

7799

1910

7800

1911

7801

1912

7802

1913

7804

Inbeslagname, aankoop en prijsregulering van grondstoﬀen en levensmiddelen,, 1914
1915

7805

Afgie van militaire passen voor het betreden van terreinen ten zuiden van de gemeente
Bussum,, 1914 1918

7806

Aondiging van de staat van oorlog en de staat van beleg,, 1914 1918

7807

Beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor militaire
doeleinden alsmede circulaires inzake een verbod op verkoop van sterke drank aan
militairen,, 1915

7808-7825

Keuringsregisters en formulieren houdende inschrijving voor de landstorm met
overzichten van afgekeurde en goedgekeurde dienstplichgen,, 1915 1917
7808

Jaarklasse 1913,, aug 1915

7809

Jaarklasse 1912,, okt 1915

7810

Jaarklasse 1911,, febr 1916

7811

Jaarklasse 1910,, juni 1916

7812

Jaarklasse 1909,, sept 1916

7813

Jaarklasse 1908,, nov 1916

7814

Jaarklasse 1907,, dec 1916

7815

Jaarklasse 1906,, dec 1916

7816

Jaarklasse 1905,, mei 1917
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7817

Jaarklasse 1904,, mei 1917

7818

Jaarklasse 1903,, jkuli 1917

7819

Jaarklasse 1902,, juli 1917

7820

Jaarklasse 1901,, aug 1917

7821

Jaarklasse 1900,, aug 1917

7822

Jaarklasse 1899,, okt 1917

7823

Jaarklasse 1898,, dec 1917

7824

Jaarklasse 1897,, dec 1917

7825

Jaarklasse 1896,, dec 1917

7826

Verspreiden van aanwijzingen voor de burgerbevolking inzake evacuae bij een
vijandelijke inval,, 1915 1917

7827

Uitvoering van de vordering van benzine, motorolie, carbid, bootmotoren, auto's en
paarden,, 1915 1918

7828

Beschikbaarstellen van een aantal gebouwen in de gemeente Bussum voor de
inkwarering van militairen,, 1916

7829

Register ter inschrijving van het personeel van de landweer,, 1917 1920

7830

Publicaes (aﬃches) betreﬀende militaire aangelegenheden,, 1918 1926

7831

Lijsten houdende overzicht van verzoeken om vergoeding wegens voor de Duitse
Wehrmacht verrichte werkzaamheden,, 1940 1941

7832-7833

Vordering en vrijgie door de Duitse Wehrmacht van gebouwen in de gemeente Bussum
alsmede aanvragen van de gemeente aan de Wehrmachtbezirksverwaltung te Amersfoort
ter verkrijging van schadeloosstelling voor ingebruikgenomen gebouwen,, 1940 1943
7832

1940 1941

7833

1942 1943

1

7834

Betaling van inkwareringsgelden aan hotels ten behoeve van de inkwarering van leden
van de Duitse Wehrmacht,, 1941 1942

7835

Aanmelding, keuring en ontslag van vrijwilligers voor dienstneming bij de Nederlandse
Arbeids Dienst,, 1941 1942

7836

Uitvoering van de keuring en vordering van honden en paarden ten behoeve van de
Duitse Wehrmacht,, 1942

7837-7838

Overzichten van door de gemeente Bussum uitbetaalde inkwareringsgelden aan hotels
alsmede lijsten van door de Duitsers gevorderde scholen met opgave van het aantal
lokalen en beschikbare oppervlakte,, 1943 1945
7837

1943

7838

1944 1945
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7839

Indienen van vorderingen op de geallieerde strijdkrachten wegens geleverde diensten en
goederen,, 1945

7840

Registrae en ﬁnanciële verzorging van teruggekeerde krijgsgevangenen,, 1945

7841

Ingekomen telegrammen betreﬀende gewond geraakte en gesneuvelde militairen uit de
gemeente Bussum, met bijlagen,, 1947

8383

Stukken betreﬀende militaire maatregelen, 1932 - 1951

1

6.14 Jusële zaken
4222

Aanwijzing van de voormalige tekenschool als gebouw voor eventuele detene van
vreemdelingen in oorlogsjd,, 1938 1939

7138

Declarae bij het rijk van vervoerskosten gemaakt voor het vervoer van arrestanten,, 1943

7139

Betaling van de door de Duitse Weermacht opgelegde boeten voor het doorknippen van
telefoondraden en het verhaal van deze kosten op gefortuneerde inwoners ingevolge de
Verordening op de heﬃng en invordering van de aanslag in het zoengeld, 1942 1953

7140

Besluit tot het buiten behandeling houden van de door raadslid Vermij ingediende moe
inzake de graeverlening aan de beul Lages,, 1952

7141

Verkrijging van de besluiten van het ministerie van Juse inzake de aanwijzing van
ambtenaren van de gemeentepolie als hulpoﬃcieren van Juse,, 1979 1983

6.15 Buitenlandse aangelegenheden en internaonale betrekkingen
7142

Instelling, samenstelling en notulen van de werkgroep ontwikkelingssamenwerking,, 1988

8166

Vaststelling van de gemeentelijke acviteiten op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking,, 1981 1988

7 Archieven van gemeentelijke commissies en comité's
7.01 Raadscommissie ad hoc inzake het instellen van een onderzoek naar mogelijke samenwerking
tussen Bussum en andere Gooise gemeenten
7143

Verslag van de installae en notulen van vergaderingen van de Commissie voor het
instellen van een onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen Bussum en andere
Gooise gemeenten, met bijlagen,, 1938 1939

7.02 Comité 150 jaar Bussum
7144

Voorbereiding van de viering van het 150-jarig bestaan van de gemeente,, 1966 1967

7145

Viering van het 150-jarig bestaan op 8 mei 1967,, 1967

7146

Viering van het 150-jarig bestaan op 9 mei 1967,, 1967

7147

Viering van het 150-jarig bestaan op 10 mei 1967,, 1967

7148

Viering van het 150-jarig bestaan op 11 mei 1967,, 1967

7149

Viering van het 150-jarig bestaan op 12 mei 1967,, 1967

7150

Viering van het 150-jarig bestaan op 13 mei 1967,, 1967

7.03 Medezeggenschapscommissie
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7151

Agenda's, notulen, jaarverslagen en correspondene van de
medezeggenschapscommissie van de secretarie,, 1984 1987

7.04 Comité ter herdenking van de 400ste geboortedag van Prins Willem van Oranje
7152

Ingekomen en afschrien van uitgegane stukken betreﬀende het organiseren van
herdenkingsfeesten ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de geboorte van
Willem de Zwijger,, 1932 1933

7153

Programma's voor een herdenkingsavond en een herdenkingsfeest ter gelegenheid van
het vierde eeuwfeest van de geboorte van Willem de Zwijger,, 1933

7154

Kasboek van ontvangsten en uitgaven van het comité,, 1933

7155

Staten houdende overzichten van het aantal leerlingen op openbare en bijzondere lagere
scholen ten behoeve van het uitdelen van portreen van Willem de Zwijger,, 1933

7156

Bedankbrief van het Burgerlijk Armbestuur te Bussum voor de ontvangen gi van het
comité, , 1933

7.05 Huurcommissie
7157-7162

Notulen van de vergaderingen van de Huurcommissie, 1919 1923
7157

18 februari 1919 - 9 april 1920,, 1919 1920

7158

9 april 1920 - 10 februari 1921,, 1920 1921

7159

15 februari 1921 - 9 augustus 1921,, 1921

7160

11 augustus 1921 - 14 februari 1922,, 1921 1922

7161

16 februari 1922 - 5 oktober 1922,, 1922

7162

10 oktober 1922 - 18 oktober 1923,, 1922 1923

7.06 Schoonheidscommissie
7163-7164

Notulen van de vergaderingen van de Schoonheidscommissie,, 1929 1955
7163

1929 1939

7164

1940 1955

7.07 Commissie van Toezicht op de Bioscopen
7165

Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Toezicht op de Bioscopen,, 1928
1940

7.08 Verkeerscommissie
7166

Agenda's en notulen van vergaderingen van de Verkeerscommissie, met bijlagen,, 1934

7.09 Raadscommissie ad hoc tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om de welvaart
der bevolking te bevorderen
7167

Verslag van de installae en notulen van vergaderingen van de Commissie voor het
instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om de welvaart der bevolking te
bevorderen, met bijlagen,, 1939

7.10 Commissie voor werkverruiming en werkverschaﬃng
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7168

Instelling, samenstelling, vergaderingen en liquidae van de Commissie voor
werkverruiming en werkverschaﬃng,, 1936 1940

7.11 Commissie van toezicht op het lager onderwijs
7169

Notulen van vergaderingen van de plaatselijke Commissie van toezicht op het lager
onderwijs,, 1921 1971

7170-7184

Verslagen van de toestand van het lager onderwijs , 1934

7185

7170

1934

7171

1936

7172

1937

7173

1942

7174

1943

7175

1944

7176

1945

7177

1946

7178

1947

7179

1948

7180

1951

7181

1952

7182

1954

7183

1955

7184

1956

Overzicht van de huisvesng van openbare scholen in de gemeente Bussum jdens de
periode 1939-1946,

7.12 Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs en het gemeentelijke nijverheidsonderwijs
7186

Over de jaren 1919 t/m 1935

7186-7187

Verslagen van de toestand van het middelbaar onderwijs en het gemeentelijke
nijverheidsonderwijs,
7186

Over de jaren 1919 t/m 1935

7187

Over de jaren 1936 t/m 1964,

7187

Over de jaren 1936 t/m 1964,

7188-7189

Notulen van vergaderingen van de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs,,
1911 1940
7188

1911 1921

7189

1922 1940
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7190

Notulen van vergaderingen van de subcommissie van toezicht op de handelsavondschool,,
1912 1928

7.13 Commissie tot wering van schoolverzuim
7191-7192

Presenelijsten van vergaderingen,, 1952 1960
7191

4 juni 1952 – 5 juni 1956, 1952 1956

7192

20 november 1956 – 4 november 1960, 1956 1960

7.14 Commissie voor de sportuitwisseling tussen Bussum en Caterham
7193-7195

Ingekomen en uitgaande stukken en besprekingsverslagen,, 1946 1954
7193

1946 1948

7194

1949 1950

7195

1951 1954

7.15 Overige commissies
8202

Zegelboekje van "OL. Comm. Bussum". Zegels met waarden 10 cent. Aangescha door of
voor "Hauser". Gebruik onbekend. , 1928

2 Personeel
2.02 Verhouding tussen het personeel en het orgaan
2.02.00 Algemeen
2910

Vaststelling en wijzigingen van het Werkliedenreglement 1922,, 1919 1938

2911

Vaststelling en wijzigingen van het Ambtenarenreglement 1923,, 1923 1940

2912-8408

Besluitvorming omtrent het Algemeen Ambtenarenreglement,, 1931 - 1985
2912

Voorbereiding op de invoering,, 1931 1939

2913

Vaststelling, wijzigingen en aanvullingen,, 1941 1950

2914

Vaststelling, wijzigingen en aanvullingen,, 1951 1969

2915

Verkrijging van adviezen van het Centraal Bureau inzake
gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke
personeelsaangelegenheden,, 1953 1959

8407

Vaststelling, wijzigingen en aanvullingen, 1968 - 1974

8408

Wijzigingen en aanvullingen, 1975 - 1985

2916

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling betreﬀende behandeling van
gemeentelijke personeelsaangelegenheden,, 1941

2917-8215

Vaststelling, wijzigingen en aanvullingen van de Arbeidsovereenkomstenverordening,,
1941 1967
2917

1941 1953

2918

1953 1967

2919

Vaststelling en wijziging van de leidraad bij
organisaeveranderingen, met sociaal plan,, 1985 1987
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8215

1968-1992, alsmede de intrekking van de verordening in 1995

2.02.01 Rechtsposie
2.02.01.01 Geschillen over de rechtsposie
2922

Vaststelling van de Verordening, regelende de wijze van benoeming van leden en
plaatsvervangende leden van het Scheidsgerecht en de Verordening tot regeling van
de vacae-gelden met wijziging, de vaststelling van het huishoudelijk reglement en de
verkrijging van de verslaglegging van de handelingen,, 1922 1938

2920

Besluitvorming omtrent de terugzeng in rang of het ontslag van gemeentepersoneel
bevorderd of in dienst genomen jdens de bezeng in het kader van de uitvoering van de
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946,, 1945 1953

2921

Besluitvorming omtrent de rechtsposie van het gemeentepersoneel,, 1968 1983

8208

Vaststelling en wijzigingen van diverse rechtsposieregelingen, te weten de
wachtgeldregeling, de uitkeringsverordening, het Algemeen ambtenarenreglement en de
arbeidsovereenkomstenverordening, 1968 - 1988
1

2.02.02 Georganiseerd overleg
2923-2924

Vaststellingen en wijzigingen van de Verordening op het Georganiseerd Overleg,,
1919-1926
2923

1919 1926

2924

1949 1971

2925

Besluitvorming omtrent de samenstelling en taakuitvoering van de Commissies van
Overleg,, 1920 1989

2926

Notulen van de vergaderingen van de Centrale Commissie van Overleg voor de
Ambtenaarszaken,, 1921 1940

2927

Notulen van de vergaderingen van de Centrale Commissie van Overleg voor de
Werkliedenzaken,, 1921 1949

2928

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de Centrale Commissies van Overleg
voor de Ambtenaarszaken en de Werkliedenzaken,, 1924 1949

2929

Notulen van de vergaderingen van de Centrale Commissie van Overleg voor de
Personeelszaken,, 1950-1951

2930

Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Georganiseerd
Overleg,, 1975 1989

8206

Vaststelling, wijziging en opheﬃng van de Overlegverordening van het Georganiseerd
Overleg, 1975 - 1995
1

2.02.03 Medezeggenschap
2931-2935

Besluitvorming omtrent medezeggenschap(scommissies),, 1973 1985
2931

Vaststelling van de Verordening regelende de medezeggenschap
van de medewerkers (sters) van de gemeente en het
uitvoeringsvoorschri Medezeggenschapsverordening, de
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instelling van medezeggenschapscommissies, de verkiezing en
opleiding van leden en jaarverslagen van de commissies,, 1973
1985
2932

Vaststelling van het Reglement medezeggenschap,, 1975

2933

Agenda's, notulen en jaarverslagen van de
medezeggenschapscommissies Economische en Administraeve
Dienst, Gasbedrijf, Gemeentewerken, Secretarie en Sociale Dienst,,
1984 1986

2934

Agenda's, notulen en jaarverslagen van de
medezeggenschapscommissies Economische en Administraeve
Dienst, Gasbedrijf, Gemeentewerken, Secretarie en Sociale Dienst,,
1987 1989

2935

Verkiezing van de leden en samenstelling van de
medezeggenschapscommissies, opleiding van leden en evaluae
van de medezeggenschap(scommissies),, 1986 1989

2.02.04 Dienstcommissies
2936

Instelling van verschillende dienstcommissies en de aanwijzing van vertegenwoordigers in
deze commissies,, 1921 1977

2.03 Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking
2.03.01 Lichamelijke en geestelijke gesteldheid
2938

Besluit tot het uitvoeren van de Wet arbeid gehandicapte werknemers,, 1988

2.03.02 Vereisten over naonaliteit en taal
2939

Opgaven en verklaringen inzake personen die geheel of gedeeltelijk van Joodse komaf
zijn,, 1940 1943

2.03.03 Benoeming en tewerkstelling
2937

Aanstelling en ontslag van de diverse bewakers van het landgoed Bantam,, 1928 1951

2940

Verstrekking van opgaven van arbeidsdienstplichg personeel aan derden,, 1941 1944

2941

Verkrijging en verstrekking van opgaven en informae met betrekking tot de
tewerkstelling van gemeentepersoneel in Duitsland jdens de Tweede Wereldoorlog,,
1942 1945

2942-2943

Besluitvorming omtrent de voorziening in gemeentelijke vacatures,, 1961 1976
2942

1961 1968

2943

1969 1976

2944

Vaststelling van het beleid inzake benoeming en tewerkstelling van personeel,, 1975 1989

2945

Vaststelling en wijziging van de Capitulantenverordening,, 1936 1940

2.03.04 Vervulling van de dienstbetrekking
2.03.04.01 Bevordering
2947

Vaststelling van het beleid inzake de bevordering van personeel,, 1939 1970
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2948

Vaststelling en wijzigingen van de Regeling met betrekking tot de diensjdbevordering
c.q. -toelage,, 1968 1971

2949

Vaststelling van aanstellings- en bevorderingseisen,, 1968 1977

2950

Besluit omtrent de toekenning van extra salarisanciënniteit aan werknemers die
omstreeks hun 60-jarige leeijd nog niet het maximumsalaris van hun rang genieten,,
1975

2.03.05 Beëdiging en beloe
2951

Besluitvorming omtrent de beëdiging van en het aﬂeggen van de eed door ambtenaren,,
1935

2952-2953

Verkrijging van verklaringen van ambtenaren van Gemeentewerken tot het naleven van
de regels van de Duitse bezeer,, 1941 1942

2954

2952

Namen A t/m P,, 1941 1942

2953

Namen R t/m Z en verzameloverzichten,, 1941 1942

Verkrijging van verklaringen van ambtenaren tot het naleven van de regels van de Duitse
bezeer,, 1941 1942

2.03.06 Einde van de dienstbetrekking
2955

Vaststelling van het beleid inzake de aanstelling en het ontslag van vrouwelijk personeel,,
1934 1964

2956

Besluitvorming omtrent de beëindiging van de dienstbetrekking van personeel,, 1940
1970

2.04 Plichten en verplichngen van en gezag over het personeel
2.04.01 Gezag over het personeel
2.04.01.01 Terbeschikkingstelling
2959

Besluitvorming omtrent de terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel aan
derden,, 1942-1944

2.04.01.02 Straﬀen die het dienstverband raken
2960

Stuk betreﬀende het schorsen van personeel zonder behoud van salaris in verband met
het onrekken aan de vervulling van hun plicht, 1944

2958

Uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de zuivering van het
gemeentepersoneel, 1945 1949

2.04.02 Plicht tot vervulling van de dienstbetrekking
2.04.02.01 Verhindering tot het vervullen van de betrekking door ziekte
2961

Besluitvorming omtrent het onderbrengen van de bedrijfsgezondheidszorg voor
ambtenaren bij de bedrijfsgezondheidsdienst Gooi en Eemland en de uitvoering daarvan,,
1987 1989

2.04.02.02 Vrijstelling van het vervullen van de betrekking in verband met familie-omstandigheden
2962

Vaststelling van het beleid inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof,, 1985

2.04.02.03 Arbeidsjden
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2963

Invoering van de 8-urige werkdag en de 45-urige werkweek bij de diverse
gemeentebedrijven,, 1919

2964-2965

Besluitvorming omtrent werkjden en arbeidsduurverkorng,, 1920-1972
2964

1920 1972

2965

1985 1989

2966

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening regelende de variabele werkjden van
het gemeentepersoneel en het beleid met betrekking tot de 5 mei-viering en andere
feestdagen en speciale dagen,, 1973 1986

2967

Invoering van de electronische werkjdenregistrae (prikklok) met ingang van 30 maart
1987,, 1980 1990

2.04.02.04 Vakane
2968-2970

Besluitvorming omtrent het verlof,, 1923-1979
2968

1923 1969

2969

1970 1979

2970

1983 1988

2.04.03 Overige aangelegenheden betreﬀende de plichten van het personeel
2.04.03.01 Verboden handelingen
2971

Vaststelling van voor het personeel verboden handelingen,, 1931 1956

2972

Besluitvorming omtrent het uitoefenen van nevenfunces en het hebben van
bijverdiensten door het gemeentepersoneel,, 1932 1976

2973-2977

Besluitvorming omtrent de voor ambtenaren verboden verenigingen, mantelorganisaes
en insignes,, 1933 1942
2973

Informaeverstrekking aangaande het beleid aan ambtenaren
en algemene correspondene omtrent het indienen van
verklaringen,, 1933 1940

2974

Verkrijging van de verklaringen van het onderwijspersoneel, het
personeel van de Secretarie en het personeel van de afdeling
Stasek (woningtelling),, 1934 1942

2975

Verkrijging van de verklaringen van het personeel van Openbare
Werken en de Reiniging,, 1934 1942

2976

Verkrijging van de verklaringen van het personeel van de
Gasfabriek, het G.E.B, de Keurings- en Slachthuisdienst, Sociale
Zaken, de Geneeskundige- en Gezondheidsdiensten en de
Distribuedienst,, 1934 1942

2977

Verkrijging van de verklaringen van het personeel van de Polie,
Centrale Comptabiliteit, inspece Financiën, zweminrichng
Meerweg, jeugdbadinrichng, Centrale Keuken en een aantal
overige,, 1934 1942
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8184

Stukken betreﬀende het nemen van rechtsposionele maatregelen naar aanleiding van
het invullen van onjuiste gegevens op het schadeformulier door de commissaris van
polie J.F. van Berkel, 1946 - 1947
1

2.04.04 Personeelsbezeng en formae
2978

Vaststelling van de personeelsbezeng en formae,, 1974 1983

2979

Vaststelling van de personeelsbezeng en formae bij Gemeentewerken,, 1986 1989

8435

Vaststelling van de Nota werving en selece, 1987 - 1988

2.04.05 Ambtelijke bevoegdheden van het personeel
2980

Vaststelling van ambtelijke bevoegdheden van het personeel anders dan door middel van
delegae,, 1925

2981

Aanwijzing van ambtenaren voor het in ontvangst nemen van gerechtelijke stukken,, 1940
1986

2982

Stukken betreﬀende de overdracht van bevoegdheden van een bestuursorgaan aan
ambtenaren, sectordirecteuren, hoofden centrale afdelingen etc.,, 1951 1989

2.04.06 Rechten van het personeel
2.04.06.01 Loon  bezoldiging
2983

Besluitvorming omtrent de vaststelling van een jdelijke korng op salarissen, lonen,
toelagen enz. van het gemeentepersoneel per 1 mei 1932 en het verhalen van de
pensioensbijdragen op het personeel per 1 januari 1934,, 1932 1936

2984-2986

Vaststelling, aanvulling en wijziging van de Verordening regelende de bezoldiging voor
de in vaste en voorlopige dienst zijnde ambtenaren met uitzondering van die behorende
tot het personeel der Gemeente-polie, van de hoofden van bedrijven en takken
van dienst, van het onderwijzend personeel en van personeel in nevenbetrekkingen
(Jaarweddeverordening 1934),, 1934 1947
2984

Vaststelling en wijziging,, 1934 1935

2985

Aanvullingen en wijzigingen,, 1935 1941

2986

Vaststelling, aanvullingen en wijzigingen,, 1941 1947

2987

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening regelende de bezoldiging voor de in dienst
zijnde hoofden van bedrijven en takken van dienst,, 1934 1965

2988

Besluitvorming omtrent de betaling van salarissen en lonen aan gemobiliseerde
ambtenaren en werklieden,, 1938 1940

2989

Indiening van de plannen voor een nieuwe bezoldigingsregeling met inkrimping van het
rangenschema bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en verkrijging van goedkeuring
daaromtrent van de Provincie,, 1940 1941

2990

Vaststelling en uitvoering van de betaling van ﬁnanciële aanspraken van uit hun ambt of
dienst ontheven of ontslagen Joodse ambtenaren,, 1940 1943

2991

Uitkering van gelden aan oorlogsdienstnemers en declarae daarvan bij het Rijk,, 1943
1946
Pagina 396

2992

Verlening van voorschoen op de salarissen en lonen van het gemeentepersoneel en het
besluit deze niet terug te vorderen,, 1944 1951

2993-3004

Vaststelling, aanvullingen en wijzigingen van de Salarisverordeningen voor ambtenaren en
werklieden,, 1947 1987
2993

Vaststelling en wijzigingen van de Jaarweddeverordening
ambtenaren 19471948 en de Loonverordening werklieden 1947,,
1947 1952

2994

Vaststelling, aanvullingen en wijzigingen van de
Jaarweddeverordening ambtenaren 19481950,, 1948 1955

2995

Vaststelling en wijzigingen van de Loonverordening werklieden
19481949 en de Salarisverordening werklieden 1957 en 1962,,
1949 1967

2996

Aanvullingen en wijzigingen van de Jaarweddeverordening
ambtenaren 19481950,, 1955 1962

2997

Vaststelling en wijzigingen van de Jaarweddeverordening
ambtenaren 1960,, 1959 1962

2998

Vaststelling en wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren
1962,, 1962 1966

2999

Wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren 1962,, 1963
1968

3000

Vaststelling en wijzigingen van de Bezoldigingsverordening
ambtenaren 1968,, 1968 1972

3001

Vaststelling en wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren
1971,, 1971 1973

3002

Vaststelling en wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren
1972,, 1973 1974

3003

Wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren 1972,, 1974
1976

3004

Wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren 1972,, 1973
1978

3005

Vaststelling en wijzigingen van de Salarisverordening ambtenaren 1978,, 1977 1987

3006

Vaststelling van het beleid inzake de salariëring van het gemeentepersoneel,, 1967 1989

3007

Besluitvorming omtrent de aanpassing van het gemeentelijk salarissysteem naar
aanleiding van de herziening van de Ubink-normen,, 1980 1986

3008

Berekening van de relevante loonsom van de gemeente,, 1981

8398

Regeling betreﬀende de uitbetaling van salaris en loon aan arbeidscontractanten, die
militairen dienst vervullen, 1939 - 1940
1

8399

Verordening regelende de loonen van de in vasten en voorloopigen dienst der gemeente
Bussum zijnde werklieden en van de jeugdige werklieden, 1941
1
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8400

Verordening regelende de bezoldiging voor de in dienst der gemeente Bussum zijnde
hoofden van bedrijven en takken van dienst, 1941
1

8430

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand in de
gemeente Bussum, 1967 - 1989
1

8478

Verordening regelende de lonen van de in dienst van de Gemeente zijnde
lantaarnopstekers en schoonmaaktsters, 1921

1

2.04.06.02 Toelagen en vergoedingen verband houdend met de werkwijze of de aard van het werk
3009

Vaststelling en wijzigingen van de Regelen inzake toekenning van een toelage voor het
bezit van vakdiploma's of akten,, 1942 1982

2.04.06.03 Wachtgeld, jdelijke uitkering, uitkering vrijwillig vervroegd uireden
3010

Vaststelling van een jdelijke Uitkeringsverordening tot 1 januari 1950 en correspondene
inzake de mogelijke toepassing van de ontwerp-Uitkeringsverordening van het
Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke
personeelsaangelegenheden,, 1948 1952

3011

Vaststelling van de Uitkeringsverordening funconeel leeijdsontslag, ingetrokken bij
raadsbesluit d.d. 16 juni 1977,, 1968 1975

8209

Vaststelling en wijziging van de jdelijke verordening WWV-vervangende uitkering, 1987 1989
1

8216

Vaststelling en wijzigingen van de uitkeringsverordening funconeel leeijdsontslag
1977-1993, alsmede de intrekking van de verordening in 1995, 1977 - 1995
1

8392

Vaststelling en wijziging van de Uitkeringsverordening, 1968 - 1988

8418

Vaststelling en wijziging van de Uitkeringsverordening Vrijwillig Vervroegd Uireden en de
wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement in verband met de V.U.T. regeling, 1979
- 1982
1

1

2.04.06.04 Inhoudingen
3012

Vaststelling van het beleid inzake inhoudingen op de bezoldiging van de ambtenaar
ingevolge arkel D 17 en D 16 van het Algemeen Ambtenarenreglement (uitoefening van
nevenfunces jdens diensjd),, 1987

2.04.06.05 Verplaatsingskosten
3013-3014

Vaststelling, wijziging, toepassing en intrekking van de Verplaatsingskostenregeling,, 1954
1988
3013

Vaststelling, wijziging en toepassing,, 1954 1981

3014

Wijziging, toepassing en intrekking,, 1973 1988

2.04.06.06 Reis- en verblijosten
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3015

Voorbereiding en vaststelling van de Regeling autokostenvergoeding,, 1965 1972

3016-3017

Besluitvorming omtrent de Verordening autokostenvergoeding,, 1972 1983
3016

Voorbereiding, vaststelling, wijziging en toepassing van de
Verordening autokostenvergoeding 1973,, 1972 1982

3017

Vaststelling en toepassing van de Verordening
autokostenvergoeding 1982,, 1982 1983

8419

Vaststelling en wijziging van de Verordening autokostenvergoeding 1984, alsmede de
intrekking van de verordening in 2004, 1983 - 2004
1

8420

Vaststelling en wijziging en intrekking van de Vergoedingverordening reis- en
verblijosten, alsmede de intrekking van de verordening in 2004, 1922 - 2004
1

2.04.06.07 Tegemoetkoming in de kosten van ziekte, ongeval, bevalling, invaliditeit en overlijden
3018-3020

Deelname in de gemeenschappelijke regeling van het Instuut Ziektekostenvoorziening
Ambtenaren in Noord-Holland (IZA-Noord-Holland),, 1953 1985
3018

Voorbereiding op de toetreding,, 1953 1956

3019

Besluitvorming omtrent de uitvoering,, 1956 1985

3020

Toetreding en vaststelling van de wijzigingen van de regeling,, 1956
1989

8217

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening regelende het toekennen van een
tegemoetkoming in bovenmage ziektekosten aan enkele groepen van I.Z.A-deelnemers,
1963 - 1995
1

8345

Stukken betreﬀende de vaststelling en de uitvoering van de uitvoeringsregeling 1%
regeling bovenmage ziektekosten van i.z.a.-deelnemers,, 1973 - 1988
1

8477

Regeling ter uitvoering van de Vlle paragraaf van het Ambtenarenreglement 1923,
betreﬀende uitkering bij ziekte en overlijden, 1926
1

2.04.06.08 Tegemoetkoming voor kleding en uitrusng
3021

Vaststelling van de telefoonkostenvergoedingsregelingen, 1927 1979

3022

Vaststelling en toepassing van de Telefoonkostenverordening voor het personeel,, 1980
1988

3023

Vaststelling van kledingtoelages voor het personeel,, 1935 1988

2.04.06.09 Andere tegemoetkomingen en schadeloosstellingen
3024

Vaststelling van diverse toelagen en vergoedingen,, 1963 1988

3025

Vaststelling van het beleid inzake de toekenning van een waarnemingsvergoeding bij het
waarnemen van een andere funce,, 1982 1989

2.04.06.10 Pensioen, verzekering
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3026

Verstrekking van een machging aan het ABP voor het namens de gemeente
uitbetalen van de compensae premiebetaling AOW/AWW aan VUT-gerechgden en
invaliditeitsgepensioneerden,, 1986 1988

3027

Vaststelling van een Regeling tot compensae van het werkgeversaandeel in de premie
voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering voor hen, die in jdelijke dienst of op
arbeidsovereenkomst in dienst zijn,, 1952 1953

3028

Besluitvorming om per direct declaraes in te dienen ten behoeve van arbeidsongeschikt
personeel,, 1973

3029

Vaststelling van het beleid inzake het verlenen van aanvullingen op toe te kennen
invaliditeitspensioenen,, 1972

2.04.07 Andere personeelsaangelegenheden
2.04.07.01 Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid bij de uitoefening van de dienst
3030

Besluitvorming omtrent de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet en instelling
van de Arbo-commissie,, 1982 1989

2.04.07.02 Materiele en sociale behoeen
2.04.07.02.01 Verstrekking van kleding en uitrusng
3038

Vaststelling van de regelingen voor de verstrekking van kleding- en uitrusngsstukken aan
werklieden in dienst der gemeente,, 1922 1988

8423

Vaststelling en wijziging van het Kledingbesluit 1971, 1965 - 1995

3031

Vaststelling, wijzigingen en intrekking van de Spaarverordening 1960,, 1959 1969

3032

Verkrijging van de aanwijzing van de gemeente als instelling in de zin van arkel 3, eerste
lid, onder leer d, van de Algemene Premiespaarwet door het ministerie van Sociale
Zaken,, 1966 1971

3033

Onderzoek naar en besluitvorming omtrent het voor eigen gebruik aankopen doen bij
leveranciers van de gemeente door het gemeentepersoneel,, 1966 1973

3034

Besluitvorming omtrent de verstrekking van koﬃe en thee aan gemeentepersoneel,, 1980
1988

3035

Besluitvorming omtrent de beëindiging van de warme maaljdverstrekking in het
raadhuisrestaurant en het als gevolg daarvan terugbrengen van de personeelsbezeng in
het restaurant,, 1981 1983

3036

Besluitvorming omtrent de uitvoering van het bedrijfsmaatschappelijk werk,, 1985 1986

3037

Vaststelling van het sociaal jaarverslag 1989,, 1990

8162

Vaststelling en wijzigingen van de regeling voor het verstrekken van hypothecaire
geldleningen aan ambtenaren en onderwijzend personeel,, 1960-1976

8426

Wijziging van de Hypotheekregeling ambtenaren en onderwijzers, 1986 - 1988
1

1

2.04.07.03 Lichamelijke, geestelijke en morele verzorging, ontspanning
3039

Besluitvorming omtrent personeelsfeesten en deelname aan sporoernooien,, 1930 1989
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3040

Besluitvorming omtrent het opnieuw invoeren van een personeelsblad,, 1987

8487-8490

"De Korrel", maandblad voor het gemeentepersoneel, 1966 - 1971
8487

1e jaargang, nummer 1 - 2e jaargang, nummer 1, 121966 011967

8488

2e jaargang, nummer 2 - 3e jaargang, nummer 1, 011968 121968

8489

3e jaargang, nummer 2 - 3e jaargang, nummer 12, 011969 121969

8490

4e jaargang, nummer 1 - 5e jaargang, 011970 - 1971

4

8491

"Buskruit", maandblad voor het gemeentepersoneel, 1987 - 1989

8495

Infoblad Personeel en Organisae, nummers 1 - 7, 1989

8496

"Raadhuis contact", twee-maandelijks contact-orgaan voor het raadhuis-personeel, 1e
jaargang, nummers 2 en 3, 1961
1

1

2.04.07.04 Bevordering van de vakbekwaamheid, scholing
3041

Besluit tot aansluing bij het Instuut voor Bestuurswetenschappen,, 1945 1947

3042

Vaststelling en wijzigingen van de Verordening inzake tegemoetkoming in studiekosten,,
1947 1966

3043-3044

Deelname in de gemeenschappelijke regeling Noordhollandse Bestuursschool,, 1962 1984

8424

3043

Besluit tot deelname en instemming met de wijziging van de
regeling,, 1962 1974

3044

Benoeming van (plaatsvervangende) leden in het Algemeen
Bestuur, aanwijzing van de contactpersoon en behandeling van
diverse plannen,, 1964 1984

Vaststelling, wijziging, en toepassing van de Verordening studiefaciliteiten, alsmede de
intrekking van de verordening in 1996, 1973 - 1996
1

2.04.07.05 Stakingen
3045

Vaststelling van de richtlijnen in geval van stakingen en andere aces door ambtenaren,,
1980 1983

2.04.07.06 Geschenken, graﬁcaes en ereblijken
3046

Vaststelling van de normen voor oﬃciële representae (25- en 40-jarig jubileum,
huwelijk, ziekte en overlijden van gemeentepersoneel) en richtlijnen voor de viering van
ambtsjubilea en afscheid wegens pensionering,, 1963 1983

3047

Vaststelling van het beleid inzake de toekenning van graﬁcaes,, 1956 1989

8428

Herziening van de richtlijnen voor de viering van ambtsjubilea en van een afscheid wegens
pensionering, 1980 - 1988
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1
8429

Richtlijnen ten aanzien van oﬃciële representae van het gemeentebestuur ten aanzien
van gemeentepersoneel, 1976 - 1986
1

2957

Vaststelling en wijzigingen van de verschillende instruces voor het personeel,, 1919 1977

3 Provincie
3048

Aanbieding van een geschenk aan de Provincie Noord-Holland ter gelegenheid van de
ingebruikneming van een nieuw gouvernementsgebouw,, 1929 1932

4 De Staat
4.01 Viering van jubilea e.d. van de Koninklijke familie
3049

Viering van het 25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 29, 30 en 31
augustus 1923,, 1922 1924

3050

Deelname in de gewestelijke viering van de geboortedag van Prins Willem van Oranje
(Willem de Zwijger-herdenking),, 1933

3051-3055

Deelname aan plechgheden en feesten in verband met verschillende gebeurtenissen in
het Vorstenhuis,, 1933 1969
3051

1933 1938

3052

1939 1949

3053

1957 1964

3054

1965 1966

3055

1966 1969

3056

Viering van het 40-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus
en 6 en 7 september 1938,, 1938

3057

Viering van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en de
inhuldiging van Koningin Juliana in 1948,, 1947 1948

5 Diensten, bedrijven en instellingen
5.01 Dienst Gemeentewerken
3058

Voorstel van de directeur Gemeentewerken betreﬀende de toekomsge ontwikkeling en
uitbreiding van bedrijven van Gemeentewerken,, 1955

3059

Aankoop, verkoop, verhuur en onderhoud van de dienstwoning voor de
gemeentesecretaris aan de Alberdingk Thijmlaan 3,, 1955 1971

3060

Uitvoering van een onderzoek door de gemeentelijke Accountantsdienst naar de
magazijnadministrae en de boomkwekerij,, 1968 1969

3061

Aanvraag en verkrijging van een Hinderwetvergunning van Gedeputeerde Staten ten
behoeve van het oprichten van een gasverdichngsinrichng aan het verlengde van de
Hoolaan,, 1940 1941

3062

Besluitvorming betreﬀende de bouw en verbetering van een gascompressorstaon aan de
Hoolaan 34 in verband met het gebrek aan benzine,, 1940 1945
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3063

Voorstel tot wijziging van de exploitae van het gascompressorstaon aan de Hoolaan
34 alsmede overeenkomsten met derden tot levering van samengeperst gas,, 1940 1944

3064

Vergunningen verkregen van derden voor het hebben van gemeentelijke voorwerpen in,
op of boven de grond, 1925 1958

3065

Voorbereiding van de verplaatsing van de gemeentewerf van de Vaartweg naar het terrein
van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallae aan de Hoolaan,, 1982 1988

3066

Besluiten om de gemeentewerf niet op het voormalige terrein van de
rioolwaterzuiveringsinstallae aan de Hoolaan maar op het terrein van de voormalige
gasfabriek aan de Slochterenlaan 31 te vesgen,, 1988 1989

3067-3069

Schng van een gemeentewerf, bestaande uit garages, magazijn en werkplaatsen voor
de Reiniging, het bedrijf Openbare Werken en de Brandweer op een terrein aan de
Vaartweg,, 1936 1949
3067

Begrong voor het gehele plan, ontwerp-bestek en tekeningen,,
1936 1937

3068

Verkrijging van een voorschot van het ministerie van Financiën en
het deﬁnieve bestek en tekeningen,, 1937 1938

3069

Opdrachtverlening voor de bouw en diverse andere
werkzaamheden,, 1938 1949

3070

Onderhoud van gebouw Berkenstein aan de Nieuwe 's Gravelandseweg 15 in gebruik als
kantoorgebouw voor de dienst Gemeentewerken alsmede bouw van een dienstwoning
voor de conciërge-bode aan de Meerweg 17a,, 1921 1931

3071

Verlening van toestemming door het college van burgemeester en wethouders voor de
bouw van een garage nabij het kantoorgebouw van Gemeentewerken,, 1939 1941

3072

Huurovereenkomst met H.J. Bos voor een perceel grond met schuur nabij de Landstraat
voor gebruik als gemeentemagazijn alsmede onderhoud van gebouwen en terrein aan de
Landstraat,, 1919 1960

3073

Onderzoek door de gemeentearchitect naar het beheer en de uitoefening van de dienst
Openbare Werken ten aanzien van de zandophoging van het terrein nabij de Gooise
Hogere Burger School, 1920 1922

3074

Rapport over het funconeren van de Plantsoenendienst en voorstel deze dienst als
afzonderlijke tak van dienst in te richten,, 1963 1971

3075

Rapport over de organisae van de afdelingen van de dienst Gemeentewerken,, 1972

3076

Vastgesteld organisaeschema van de afdelingen bouwkunde en stedebouw en weg- en
waterbouwkunde, , 1982

3077

Organisae van de administraeve en technische dienst,, 1920 1952

3078

Organisae van de administraeve dienst,, 1986

3079

Overzicht van werken in 1941 uitgevoerd door de dienst Gemeentewerken,, 1942

3080-3086

Verkrijging van het jaarverslag van het bedrijf Openbare Werken,, 1925 1990
3080

1924-1940, 1925 1941

3081

1948-1953, 1948 1953
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3082

1954-1964, 1954 1964

3083

1978-1981, 1978 1982

3084

1982-1984, 1983 1985

3085

1985-1986, 1986 1987

3086

1987-1988, 1988 1990

3087

Organisae van het beheer en personeelsformae van de begraafplaatsen,, 1977 1988

3088

Instruces voor personeel van de dienst Gemeentewerken,, 1920 1926

8473

Rapport van de directeur van Gemeentewerken ten aanzien van een uitbreidingsplan van
de Gemeente Bussum, 1928
1

8475

Voorlopige bijzondere instruce voor de magazijnmeester van Gemeentewerken, 1920
1

8476

Bijzondere voorschrien voor de dienst Gemeentewerken, 1924

8480

Advies van de directeur van Gemeentewerken met betrekking tot de splitsing van de
dienst Gemeentewerken, 1939
1

8501

Blad "Publieke werken", oﬃcieel orgaan van de vereniging van directeuren van
Gemeentewerken, Openbare werken, Bouw- en woningtoezicht en Woningdienst,
aﬂeveringen van februari 1937 en juni 1943, 1937 - 1943

8510

Luchoto's (false colour fotograﬁe) van Bussum en omstreken, van het ministerie van
Defensie ten behoeve van de directeur van Gemeentewerken, 1972
28

9192-9196

Luchoto's van Bussum en omgeving voor de dienst Gemeentewerken, opgenomen door
de KLM op 26 april 1967, 1967
5 omslagen

9197-9201

1

9192

Vliegstrook 1, 1967

1

9193

Vliegstrook 2, 1967

1

9194

Vliegstrook 3, 1967

1

9195

Vliegstrook 4, 1967

1

9196

Vliegstrook 5, 1967

1

Luchoto's van Bussum en omgeving voor de dienst Gemeentewerken, opgenomen door
de KLM op 24 maart 1972, 24031972
5 omslagen
9197

Vliegstrook 1, 1972

9198

Vliegstrook 2, 1972

9199

Vliegstrook 3, 1972

1

9200

Vliegstrook 4, 1972

1 omslag
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9201
9202-9206

Vliegstrook 5, 1972

1 omslag

Luchoto's van Bussum en omgeving voor de dienst Gemeentewerken, opgenomen door
de KLM op 21 april 1975, 1975
5 omslagen
9202

Vliegstrook 1, 1975

1

9203

Vliegstrook 2, 1975

1

9204

Vliegstrook 3, 1975

1

9205

Vliegstrook 4, 1975

1

9206

Vliegstrook 5, 1975

1

5.02 Plantsoenendienst
3089

Bouw van een centrale accommodae voor de Plantsoenendienst aan de Huizerweg,,
1983 1985

3090

Bouw van een dierenverblijf op de dierenweide aan de Huizerweg 51,, 1986 1987

3091

Voorstel van de directeur Gemeentewerken tot vervanging van jdelijke wijkposten door
permanente onderkomens,, 1978 1982

3092

Voorstel van de directeur Gemeentewerken tot verkoop en verhuur van wijkposten in
verband met de voorgenomen centralisae van de Plantsoenendienst,, 1986 1988

3093

Voorstel van raadslid H. Kingma tot inkrimping van de gemeentekwekerij alsmede
verplaatsing naar de Huizerweg en uitbreiding,, 1931 1971

3094

Sluing van de gemeentekwekerij aan de Huizerweg en bestemming en gebruik van de
vrijgekomen gronden,, 1973 1984

3095

Besluit tot uitvoering van eﬃciencymaatregelen en wijziging van de organisae van de
Plantsoenendienst,, 1980 1982

3096

Besluiten inzake de uitbreiding en later inkrimping van de personeelsformae van de
Plantsoenendienst,, 1979 1988

8500

"De Bussumse Plantsoendienst in vroeger dagen", geschreven door een medewerker van
Gemeentewerken, 1985
1

5.03 Reinigingsdienst
3097

Verkrijging van rente- en slotuitkeringen op waterbrieven in de Hollandsche
Ankeveensche Veenderij,, 1941 1970

3098

Beleidsombuigingen ten aanzien van de personeelsbezeng,, 1981 1982

3099

Schng van een verbrandingsoven voor grof vuil op een terrein, gelegen nabij de loswal
langs de Bussummervaart,, 1939 1964

3100-3106

Gemeentelijke vuilstortplaats aan de Loodijk te Weesperkarspel,, 1939 1986
3100

Branden en brandbeveiliging,, 1952 1967

3101

Bouw van loodsen en een schalokaal,, 1939 1968

3102

Behandeling van klachten,, 1939 1968
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3103

Afgraving,, 1962 1983

3104

Afvoer van diverse soorten afval en mogelijke vervuiling van het
terrein en de omgeving hierdoor,, 1944 1986

3105

Besluitvorming omtrent het houden van varkens op het terrein en
de bestrijding van mond- en klauwzeer,, 1961 1963

3106

Vergunningen en ontheﬃngen verleend door derden,, 1930 1938

3107

Plan voor de vesging van een vuilstortplaats voor droog vuilnis aan de Laegieskamp,,
1927 1928

3108

Voorstel van de directeur Gemeentewerken tot een proef met de exploitae van een
vuilstortplaats aan de Laegieskamp alsmede het afvoeren van huisvuil naar een perceel
water nabij de Hakkelaarsbrug,, 1929

3109

Aankoop van percelen grond en water aan de Loodijk te Weesperkarspel van P.
Hennipman voor gebruik als vuilstort, met retro-acta uit 1838 en 1901,, 1930 1936

3110

Aanbieding van de Gebroeders Koster tot beschikbaarstelling van gronden en water
in Weesperkarspel voor het storten van huisvuil alsmede besluit tot inrichng van
terreinen aan de Loodijk als vuilstortplaats; verkrijging van een rapport van de directeur
Gemeentewerken inzake de verwijdering van droge afvalstoﬀen,, 1930 1939

3111

Tijdelijk gebruik van gronden in de Eng als vuilstortplaats,, 1931 1937

3112

Aanwijzing door het College van Burgemeester en Wethouders van het terrein aan
de Landstraat tot stortplaats voor afvalstoﬀen de aanbieding van afvalstoﬀen op de
stortplaats aan de Vaartweg,, 1938 1964

3113

Poging tot verkoop van het vuilstorerrein aan de Loodijk aan het gewest Gooi en
Vechtstreek alsmede grondwater- en bodemonderzoek,, 1972 1983
1

3114

Notulen van de vergaderingen van de werkgroep Grofafvalproblemaek alsmede
tekeningen inzake de aouw van het vuilstorerrein aan de Loodijk in verband met de
voorgenomen verkoop aan het gewest Gooi en Vechtstreek,, 1978 1983

3115

Verleende vergunningen door De N.V. Nederlandse Spoorwegen voor het hebben van
rioolleidingen op het spoorwegterrein langs de Vlietlaan en de overwegen aan de
Nassaulaan en de Generaal de la Reijlaan,, 1926 1938

3116

Aanvraag en verkrijging van een Hinderwetvergunning van Gedeputeerde Staten voor de
schng een gemeentegarage aan de Hoolaan 32 en van een vergunning ingevolge het
Hinderbesluit,, 1938 1962

3117

Schng, uitbreiding en verplaatsing van diverse gebouwen van de Reinigingsdienst,,
1928 1967

3118-3119

Organisae van de Reinigingsdienst,, 1921 1927

3120

3118

Notulen van de vergaderingen van de raadscommissie ad hoc
terzake reorganisae van de Reinigingsdienst,, 1923 1926

3119

Rapporten betreﬀende de reorganisae van de dienst,, 1921 1927

1

Poging tot verplaatsing of uitbreiding van de vuinisbelt aan de Nieuwe Hilversumseweg in
de richng van Naarden,, 1923 1926
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3121

Besluitvorming betreﬀende het twee maal per week ophalen van as en vuilnis bij
parculieren,, 1935 1946

3122

Verkrijging van een rapport van J. Dompeling betreﬀende de mogelijkheid tot
wijziging van de huisvuilophaaldienst in Bussum met kanekeningen van de directeur
Gemeentewerken,, 1959 1961

3123

Rapport van het Centraal Adviesbureau voor Organisae, Documentae, Registratuur
en Personeelbeheer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreﬀende een
eﬃciencyonderzoek bij de huisvuilophaaldienst met kanekeningen van de directeur
Gemeentewerken,, 1968 1969

3124

Brief van de directeur Gemeentewerken aan het College van Burgemeester en
Wethouders betreﬀende het instellen van reinigingspolie,, 1972
1

3125

Voorstellen en rapporten aan het College van Burgemeester en Wethouders betreﬀende
bezuinigingen op de werkplaats van de Reinigingsdienst,, 1975

3126

Besluitvorming tot het in stand houden van de faecaliëndienst alsmede een verzoek aan
het Gewest Gooi en Vechtstreek tot het regionaliseren hiervan,, 1977 1978

3127

Voorstel tot regionalisering van de afvalinzameling alsmede besluit tot reorganisae van
de Reinigingsdienst,, 1984

3128

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders betreﬀende de wijziging van de
organisae van de Reinigingsdienst,, 1988

3129

Onderzoek van het hoofd van de Reinigingsdienst naar het funconeren van de
containerophaaldienst ,, 1982 1983

3130

Aangaan van een overeenkomst met de N.V. Melkerij Hofstede Oud Bussum voor het
storten van faecale stoﬀen op de Hilversumsche Meent,, 1924 1931

3131

Vaststelling van de tarieven voor het ledigen van beer- en zinkpuen,, 1916 1945

3132

Vaststelling van de hoogte van de tarieven voor het ledigen van beer- en zinkpuen,, 1959
1974

3133

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de Reiniging,, 1928 1932

3134

Noe aan de directeur Gemeentewerken inzake de toekomst van de garage van de
gemeentereiniging alsmede Rapport inzake de veiligheidstechnische doorlichng,, 1986

3135-3138

Verkrijging van het jaarverslag en de jaarrekening van de Reinigingsdienst,, 1919 1964
3135

1919-1930

3136

1931-1940

3137

1945-1953

3138

1954-1964

3139

Besluiten van het het college van burgemeester en wethouders inzake de
personeelsformae van de Reinigingsdienst,, 1976 1986

3140

Vaststelling en wijziging van de wachtdienstregeling ten behoeve van de
gladheidsbestrijding,, 1981 1984
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8165

Verkrijging van hinderwetvergunningen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
alsmede de daartegen ingediende bezwaren en beroep door derden,, 1931 1938

8347

Stukken betreﬀende de overgang van de huisvuildienst van de Reinigingsdienst naar de
Gewestelijke Afvalstoﬀendienst,, 1989 - 1990
1

8393

Rapporten inzake de Reinigingsdienst, 1925 - 1931

8503

Publicae "Enige historische kanekeningen bij de Bussumse plantsoenendienst",
geschreven en geschreven en samengesteld door P. Soetens van de dienst
Gemeentewerken Bussum, ten behoeve van het opstellen van een groennota, 1981
1

8507

Noe "Gemeentereiniging Bussum in vroeger dagen", opgesteld door P. Soetens van de
dienst Gemeentewerken, 1980
1

1

5.04 Grondbedrijf
3141

Vaststelling alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de
verordening regelende het Grondbedrijf der gemeente Bussum, met wijziging,, 1919 1937

3142

Noe inzake de werkwijze van het Grondbedrijf,

3143

Inrichng van de administrae van het Grondbedrijf,, 1919 1922

3144

Verkrijging van het rapport van de directeur Gemeentewerken betreﬀende de
ontwikkeling en de posie van het Grondbedrijf,, 1950

3145

Nota van de wethouder van Financiën inzake het Grondbedrijf en het uitbreidingsgebied
Zuid alsmede reaces hierop van het college van burgemeester en wethouders en de
inspecteur der Gemeenteﬁnanciën,, 1940

3146

Klachten van de directeur Gemeentewerken over de gevolgen van de scheiding tussen het
Grondbedrijf en Gemeentewerken,, 1940 1942

3147

Notulen van een bijeenkomst inzake de verkaveling van gronden van het Grondbedrijf,,
1923

3148

Besluit over de methode van afschrijving van opstallen in het Grondbedrijf,, 1921

3149

Onderzoek naar eventuele bevoorrechng van W.G.M. Voorman bij de verkoop van
gemeentelijke bouwterreinen alsmede wijziging in de verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse zorg van het Grondbedrijf,, 1935 1939

3150

Besluitvorming betreﬀende ontheﬃng van de verplichte periodieke taxae van de
eigendommen van het Grondbedrijf,, 1976 1982

3151

Besluitvorming betreﬀende het in rekening brengen van een reële vergoeding voor de
ingebruikgeving en uitgie in erfpacht van gronden voor scholenbouw aan instellingen,,
1969 1974

3152

Raadsbesluit betreﬀende overbrenging van Hoolaan 36 en 38 van het Woningbedrijf
naar het Grondbedrijf,, 1987

3153

Uitvoering van een studie naar de vermoedelijke ﬁnanciële eindresultaten van de
exploitae van diverse grondcomplexen,, 1983
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3154

Raadsbesluit betreﬀende het verloop van reserves van het Grondbedrijf alsmede
overbrenging van diverse percelen van het Grondbedrijf naar de Algemene dienst,, 1988

3155

Financiële verslagen alsmede de winst- en verliesrekening en de balans van het
Grondbedrijf,, 1919 1932

3156

Financiële verslagen van het Grondbedrijf,, 1933 1941

3157

Financiële verslagen van het Grondbedrijf,, 1945 1954

3158

Financiële verslagen van het Grondbedrijf,, 1955 1964

8388

Verslag van den toestand en de exploitae van het grondbedrijf over het jaar 1934, 1935
1

5.05 Woningbedrijf
3159

Instelling van een gemeentelijk Woningbedrijf alsmede concept van een verordening
regelende het gemeentelijk Woningbedrijf,, 1920 1921

3160

Financiële verslagen van het Woningbedrijf,, 1920 1933

3161

Financiële verslagen van het Woningbedrijf,, 1934 1940

3162

Financiële verslagen van het Woningbedrijf,, 1945 1953

3163

Financiële verslagen van het Woningbedrijf,, 1954 1964

5.06 Gasbedrijf
3164

Uitvoering van en rapportage over een onderzoek naar de mogelijke omvorming van het
gemeentelijk gasbedrijf van een producebedrijf in een distribuebedrijf,, 1927 1929

3165

Wijziging van de naam van Gemeente-Gasfabriek in gemeentelijk gasbedrijf in verband
met het buiten werking stellen van de produceafdeling,, 1955

3166

Liquidae van de produceafdeling van het gemeentelijk gasbedrijf,, 1956 1956

3167

Organisae van fesviteiten inzake de viering van het 40-, 50- en 60-jarig bestaan van de
Gemeente-Gasfabriek, later het gemeentelijk Gasbedrijf, , 1936 1956

3168

Organisae van fesviteiten inzake de viering van het 75-jarig bestaan van het
gemeentelijk Gasbedrijf,, 1971

3169

Organisae van fesviteiten inzake de viering van 100 jaar gas in Bussum,, 1986

3170-3173

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Naarden voor de levering van gas in
Naarden,, 1928 1972

3174

3170

onderhandelingen,, 1920 1928

3171

voorbereiding van de overeenkomst alsmede beschikbaarstelling
van een krediet voor de uitvoering,, 1928 1930

3172

overeenkomst met wijzigingen,, 1929 1972

3173

voorbereiding en aangaan van een nieuwe
concessieovereenkomst, 1971 1972

Aangaan en beëindiging van een nieuwe concessieovereenkomst met de gemeente
Naarden voor de levering van gas,, 1972 1988
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3175

Aangaan van een concessieovereenkomst met de gemeente Muiden in het kader van de
overdracht van het gasdistribuebedrijf Muiden aan de gemeente Bussum,, 1979 1984

3176

Onderhandelingen met de gemeente Laren over het aangaan van een overeenkomst voor
de levering van gas,, 1920 1930

3177

Aangaan van overeenkomsten met grootverbruikers voor de levering van gas,, 1921 1973

3178

Aangaan van overeenkomsten met grootverbruikers voor de levering van gas,, 1974 1986

3179

Mededelingen aan het college van burgemeester en wethouders over het bereiken van
mijlpalen in de gasproduce, , 1931 1957

3180

Financiële afwikkeling van de integrae van het gasdistribuebedrijf Muiden in het
gemeentelijk Gasbedrijf,, 1983

3181

Verhoging van kredieten in verband met benodigde extra investeringen, , 1967 1987

3182

Heracveren van investeringen om een zuiverder kostprijsberekening van het geleverde
product te bereiken,, 1972

3183

Vergoeden van rente over bij het gemeentelijk Gasbedrijf gestorte waarborgsommen,,
1977

3184

Register houdende opgaaf van het maandelijks gasverbruik van klanten en de daarvoor
verrekende bedragen,, 1943 1944

3185

Invoering van het gebruik van penningen voor muntgasmeters alsmede besluit tot
wijziging van de organisae van de opneming van de penningmeters en distribue van
gaspenningen,, 1925 1956

3186

Voeren van een rechtsgeding tegen het Centraal Verrekenkantoor voor Brandstoﬀen (CVB)
inzake volledige uitbetaling van de aan het CVB verstrekte kredieten,, 1921 1925

3187

Verbouw van het kantoorgebouw van de Gemeente-Gasfabriek aan de Zwarteweg
alsmede bestek,, 1935

3188

Terbeschikkingstelling van kredieten voor het bouwen, verbouwen en uitbreiden van
gebouwen op het terrein van het Gasbedrijf,, 1946 1985

3189

Verkoop van door liquidae van het producebedrijf vrijkomend materieel en instelling
van een liquidaerekening,, 1947 1949

3190

Bouw van een dienstgebouw en magazijnruimten voor het gasbedrijf alsmede bestek,,
1963 1967
1

3191

Vaststelling van een gedragslijn voor de exploitae van gronden van het Gasbedrijf
als gevolg van verkoop aan de ﬁrma Bree van een deel van de gronden aan de
Slochterenlaan, alsmede de sloop van daarop aanwezige gebouwen,, 1969 1973

3192

Terbeschikkingstelling van kredieten voor de bouw van garages, werkplaatsen en berging
aan de Zwarteweg alsmede aanbesteding van de bouw,, 1963

3193

Terbeschikkingstelling van kredieten voor de bouw en het onderhoud van gashouders en
een stadsdrukregulateur,, 1930 1968

3194

Besluit niet over te gaan tot plaatsing van bolgashouders alsmede verlening van een
bouwvergunning voor de bouw van een gasontvangststaon nabij de Sportvallei,, 1964
1967
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3195

Handhaving van de gedragslijn geen kosten in rekening te brengen aan het gemeentelijke
Gasbedrijf voor ingebruikneming van gronden voor gasdrukregelstaons alsmede het
plaatsen van de staons aan de Kerkstraat en langs de Rijksweg bij Naarden,, 1972 1976

3196-3199

Aanvraag en verkrijging van een Hinderwetvergunning van Gedeputeerde Staten,, 1967
1985
3196

Voor het oprichten van een regulateurstaon met twee
gasdrukregelaars achter T.B. Huurmanlaan 27-39, , 1971 1972

3197

Voor het oprichten van een regulateurstaon met twee
gasdrukregelaars aan de Koekoeklaan hoek Aagje Dekenlaan,, 1971
1972

3198

Voor het oprichten van een gasdrukregelstaon aan de
Struikheideweg 14,, 1985

3199

Voor het oprichten van een gasdrukregelstaon aan de Lange Heul
378,, 1967 1968

1

3200

Onderzoek door de Gasschng naar het gemeentelijk Gasbedrijf naar aanleiding van
klachten van medewerkers over het funconeren van de directeur,, 1945

3201

Rapporten betreﬀende een voorgenomen samenvoeging van de Gemeente-Gasfabriek en
het gemeentelijke Electriciteitsbedrijf, , 1929 1936

3202

Wijziging in de huis-aan-huis controle op gasinstallaes, met retroactum,, 1976 1983

3203

Notulen van besprekingen van het College van Burgemeester en Wethouders en de
directeur van het gemeentelijk Gasbedrijf met de gemeente Hilversum over de gevolgen
van de overgang op puur aardgas,, 1962 1964

3204

Vaststelling en wijziging van Voorwaarden bepalingen voor de levering van gas over
muntgasmeters door de Gemeente-Gasfabriek,, 1920 1934

3205

Vaststelling van de verordening regelende de voorwaarden voor levering van gas door
de gemeentelijke Gasfabriek en het Reglement en tarief voor de levering van elektriciteit
door het gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, met wijzigingen,, 1922 1971

3206

Vaststelling van uitvoeringsbesluiten op grond van de verordening regelende de algemene
voorwaarden voor de aanleg en het onderhoud van leidingen, installaes en de levering
van gas, gastoestellen, huur van toestellen enz. ten behoeve van het vergroten van de
veiligheid van het gebruik van gas,, 1932 1972

3207

Vaststelling van een tweetal regelingen Voorwaarden en tarief voor de levering van gas
aan grootverbruikers, , 1962 1965

3208

Besluitvorming betreﬀende het niet invoeren van een progressieve tariefstructuur in de
gassector,, 1980

3209-3211

Regelen van tarieven voor de levering van aardgas,, 1962 1966
3209

Vaststelling en wijziging,, 1962 1966

3210

Wijziging alsmede het instellen van beroep tegen het weigeren van
toestemming tot verhoging van de gasprijs door het ministerie van
Economische Zaken,, 1967 1972

3211

Wijziging,, 1972 1974
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3212

Vaststelling van de Algemene voorwaarden gas Bussum 1981 en de Aansluitvoorwaarden
gas Bussum 1981 alsmede een tarievenvergoedingenregeling hiervoor,, 1979 1986

3213

Vaststelling van tarievenbesluiten voor de levering van gas,, 1983 1988

3214

Besluitvorming betreﬀende de invoering van een reduce op de gasprijs voor grote
gezinnen,, 1932 1965

3215

Voorbereiding en vaststelling van een verordening regelende het vastrecht tarief voor
gasverbruik,, 1928 1929

3216

Oprichten van en deelnemen aan de Coöperaeve Vereniging 'Samenwerkende
Cokesproducenten U.A.,, 1948 1957

3217

Vaststelling van de Regeling houdende de grondslagen voor een samenwerking tussen
de direce van de Gemeente-Gasfabriek en de erkende gasﬁers in Bussum en Naarden
alsmede correspondene over de uitvoering,, 1954 1963

3218

Verkoop van de teerproduce van de Gasfabriek via een naonaal
teerverwerkingscontract alsmede uitvoering van het contract,, 1922 1958

3219

Besluitvorming betreﬀende de deelname in de oprichng van de N.V. Centrale
Ammoniakfabriek te Weesperkarspel,, 1920 1939

3220

Contract met wijzigingen voor het leveren van ammoniakwater aomsg van de
Gasfabriek aan de N.V. Centrale Ammoniakfabriek te Weesperkarspel,, 1919 1929

3221

Besluit betreﬀende het verlenen van een korng aan minder gegoede inwoners op de
prijs van cokes en eikewortelhout alsmede de uitvoering,, 1918 1931

3222

Besluit betreﬀende het door de Gasfabriek en het Electriciteitsbedrijf in huur, eventueel in
huurkoop, verstrekken van heetwaterapparaten alsmede de uitvoering,, 1932 1963

3223

Benoeming en ontslag van leden van de commissie van advies en overleg Gascomissie
Bussum/Muiden alsmede notulen van de vergaderingen,, 1982 1989

3224

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1918 1924

3225

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1925 1931

3226

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1932 1939

3227

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1940 1948

3228

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1949 1954

3229

Verkrijging van de ﬁnanciële verslagen van de Gemeente-Gasfabriek,, 1955 1963

3230

Technische verslagen van het Gasbedrijf. Verslagen 1979-1985, 1980 1986

3231

Besluit om herbezengsgelden in te zeen voor uitbreiding van de personeelssterkte,,
1985

3232

Stamregister van personeelsleden, 1900 1978

3233

Notulen van de vergaderingen van de dienstcommissie voor het gasbedrijf, voorheen
werkliedencommissie,, 1945 1979

1

1
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3234

Vaststelling van arbeidsjden en verlof,, 1920 1930

3235

Vaststelling van het beschermingsplan van de gasfabriek in oorlogsjd,, 1953 1959

9148

Plakboek met krantenknipsels en folders betreﬀende de gasfabriek, 1937 - 1973
1

5.07 Electriciteitsbedrijf
3236

Overzicht van de eerste 12-12 jarige bedrijfsperiode van het Electriciteitsbedrijf alsmede
een overzicht van de ontwikkeling van de stroominkoop,, 1924 1939

3237-3239

Overdracht van de elektriciteitsdistribue aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf NoordHolland (PEN), , 1932 1942
3237

Overleg met de provincie en andere gemeenten,, 1932 1938

3238

Ondersteuning van en deelname aan gezamenlijke aces tegen de
wijze waarop de provincie de distribueneen wil overnemen,,
1932 1937

1

3239

Besluitvorming,, 1932 1942

1

3240

Terbeschikkingstelling van kredieten voor de verbouw en uitbreiding van dienstgebouwen
aan de Kerkstraat en de Nieuwstraat alsmede onderhoud van de gebouwen en terreinen
en bestek,, 1919 1934
1

3241-3243

Plaatsing van hoogspannings- en transformatorhuisjes alsmede de aankoop van gronden,
het vesgen van erfdienstbaarheden en het verlenen van toestemming voor de aanleg
van een uitweg,, 1919 1942
3241

Schoolstraat, Kerkstraat, Laarderweg/Koopweg, Spiegelstraat,
Parallelweg en Nieuwe Hilversumse weg, Adelheidstraat,, 1919
1921

3242

Heuvellaan, Corverlaan, Burgemeester 's Jacoblaan, Oud
Bussumerweg, Badhuislaan, nabij de voormalige Brediusbrug,
Havenstraat/Landstraat, Parklaan, Roemer Visscherlaan,, 1922
1929

3243

Graaf Wichmanlaan, Voormeulenweg, Vlietlaan, Breedelaan,
Melkstraat, Huizerweg/Prinses Beatrixlplantsoen, Huizerweg,,
1933 1942

3244

Besluitvorming en uitvoering van de aanleg van een zwakstroomnet ten behoeve
van brandmelding en telefoonverkeer tussen het kantoor van het gemeentelijke
Electriciteitsbedrijf en de verschillende transformatorstaons alsmede enkele woningen
van het personeel,, 1934 1942

3245

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de levering van elektriciteit
door het gemeentelijke Electriciteitsbedrijf,, 1938 1940

3246

Vaststelling van de verordening regelende het vastrecht tarief voor elektriciteitsverbruik in
winkels, hotels, cafés e.d., met retroactum,, 1935 1940

3247

Besluit tot het verstrekken in huurkoop van elektrische strijkijzers aan de verbruikers
van elektriciteit over muntmeters ten behoeve van het bereiken van een grotere
stroomafname,, 1919 1922
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3248

Financiële verslagen van het Electriciteitsbedrijf,, 1919 1920

3249

Financiële verslagen van het Electriciteitsbedrijf,, 1921 1929

3250

Financiële verslagen van het Electriciteitsbedrijf,, 1930 1940

3251

Financiële verslagen van het Electriciteitsbedrijf,, 1936 1940

5.08 Keurings- en slachthuisdienst
3252

Verkrijging van een aanwijzing van het gemeentelijk slachthuis tot Rijkskeuringsdienst
van voor uitvoer bestemd vlees alsmede de intrekking van de U.S.A.-erkenning van het
slachthuis,, 1950 1972

3253

Besluitvorming betreﬀende de overdracht van de gemeentelijke Vleeskeuringsdienst aan
het Rijk,, 1982 1985

3254

Voorbereiding en besluit tot samenvoeging van alle werkzaamheden die verband houden
met de gemeentelijke Keuringsdienst in een Keurings- en slachthuisdienst, , 1919

3255

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de keuring van vee en vlees
alsmede vaststelling van de instruces voor de directeur en hulpkeurmeesters en een
verordening op de heﬃng van gelden voor het gebruik van het gemeentelijk slachthuis,,
1920 1937

3256

Vaststelling van de verordening regelende het gebruik van het slachthuis, ingetrokken bij
besluit van 22 december 1936,, 1919

3257

Vaststelling van de verordening regelende het gebruik van het slachthuis alsmede
voorbereiding van de opneming van een boetebepaling in de verordening,, 1936 1973

3258

Vaststelling van de verordeningen ter uitvoering van arkel 4 sub 3 van de Hinderwet
betreﬀende het oprichten, hebben of gebruiken van slachterijen van vee aan de
Molenlaan en voor de Hoolaan,, 1919 1937

3259

Vaststelling van voorschrien ter uitvoering van de Vleeskeuringsverordening en de
verordening gebruik slachthuis,, 1922 1938

3260

Vaststelling van de verordening op de Keuringsdienst van slachtdieren en van vlees,, 1958
1

3261-3266

Verkoop van het gemeentelijk slachthuis aan de Hoolaan 28,, 1970 1984
3261

Instelling en notulen ambtelijke werkgroep, taxae van de
gebouwen, ondergrond en erven, onderhandelingen over de
overdracht van de exploitae,, 1970 1976

3262

Voorbereiding, , 1971 1976

3263

Noes en correspondene over bestemming, verbouw en
uitbreiding,, 1976 1979

3264

Behandeling van de plannen inzake de bestemming in de
commissies ruimtelijke ordening en ﬁnanciën,, 1976 1981

3265

Verkoop aan Deen's Grossierderij B.V. en de Bussumse VleesAssociae B.V.,, 1978 1980

1
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3266

3267-3269

Toestemming voor het vervreemden van grond op het
slachthuisterrein en voor de overdracht van een gedeelte van het
slachthuiscomplex, , 1982 1984

Bouw van een slachthuis aan de Hoolaan,, 1920 1939

1

3267

Voorbereiding, , 1926 1933

3268

Aanwijzing van de vesgingslocae alsmede gunning van de bouw
en ingebruikneming,, 1920 1939

3269

Bestek en voorwaarden voor de bouw van een slachthuis en de
verf-, glas- en behangwerken alsmede gunning,, 1935

1

3270

Uitbreiding van het slachthuis aan de Hoolaan met invriesruimten,, 1954 1959

3271

Verkrijging van een Hinderwetvergunning van Gedeputeerde Staten ten behoeve van het
oprichten van openbaar slachthuis aan de Hoolaan,, 1930 1936

3272

Verkrijging van Hinderwetvergunningen van Gedeputeerde Staten voor het wijzigen en
uitbreiden van het openbaar slachthuis aan de Hoolaan,, 1936 1957
1

3273-3277

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling keuringsdienst vee en vlees met de
gemeenten Naarden, Laren, Huizen en Blaricum,, 1921 1982
3273

Voorbereiding, , 1921 1939

3274

Aangaan en wijziging alsmede verkrijging van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingetrokken bij besluit
van 13 april 1955,, 1939 1951

3275

Aangaan en wijziging alsmede verkrijging van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ingetrokken bij besluit
van 10 februari 1972,, 1939 1956

3276

Aangaan en wijziging alsmede verkrijging van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,, 1972 1982

3277

Verzoeken van de deelnemende gemeenten om reorganisae
van de keuringsdienst resulterend in een gemeenschappelijke
regeling,, 1964 1973

3278

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de
vleeskeuringsverordening,, 1939 1940

3279

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de
vleeskeuringsverordening,, 1958 1959

3280

Wijziging en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de
vleeskeuringsverordening, , 1969 1971

3281

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de
vleeskeuringsverordening,, 1981 1985

3282

Vaststelling van de verordeningen op de invordering en op de heﬃng van gelden voor het
gebruik van het gemeentelijk slachthuis alsmede een ingetrokken wijziging, ingetrokken
bij besluit van 22 december 1936, 1919 1933
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3283

Vaststelling van de verordeningen op de heﬃng van keur- en slachthuisrechten alsmede
vaststelling van de hoogte van de grossiersrestue, met wijzigingen, 1936 1958

3284

Wijzigingen van de verordening op de heﬃng van keur- en slachthuisrechten alsmede
vaststelling van de hoogte van de grossiersrestue,, 1959 1971

3285

Wijzigingen van de verordening op de heﬃng van keur- en slachthuisrechten, , 1972 1977

3286

Wijzigingen van de verordening op de heﬃng van keur- en slachthuisrechten, , 1977

3287

Wijzigingen van de verordening op de heﬃng van keur- en slachthuisrechten, , 1977 1985

3288

Vaststelling van de verordening rechten repressieve keuring, met wijziging,, 1975 1977

3289

Vaststelling van de keurloonverordening 1978, ingetrokken bij besluit van 6 juni 1985, met
wijziging,, 1977 1985

3290

Vaststelling van de verordening regelende de samenstelling en de werkkring van de
belangencommissie voor het slachthuis, met wijziging, ingetrokken bij besluit van 28
januari 1980 alsmede benoeming van leden en een secretaris,, 1969 1980

3291

Notulen van de vergaderingen van de commissie van advies voor de Vleeskeuringsdienst,,
1940 1950

3292-3294

Verkrijging van de jaarverslagen van de Keurings- en slachthuisdienst,, 1919 1964

3295-3296

3292

1919-1932

3293

1933-1948

3294

1949-1964

Verkrijging van de technische jaarverslagen van de Keurings- en slachthuisdienst,, 1973
1983
3295

1973-1976

3296

1979-1983

3297

Vaststelling van bezoldigingsregelingen voor de Keurings- en slachthuisdienst,, 1941 1960

3298

Vaststelling van de overeenkomst tot plaatsing van personeel van de voormalige keuringsen slachthuisdienst bij de B.V. Beheermaatschappij B.V.A. en Deen alsmede uitvoering van
de overeenkomst,, 1977 1986

5.09 Gemeentelijke Groentenveiling
3299

Oprichng, opheﬃng en liquidae van de Gemeentelijke groentenveiling alsmede
instruce voor de directeur en vaststelling van het reglement voor de veilingen,, 1919
1925

3300

Bouw van een jdelijk gebouw op een terrein tussen de Bussummervaart en de
Landstraat ten behoeve van de Gemeentelijke Groentenveiling,, 1919 1921

3301

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de Groentenveiling,, 1920 1924

5.10 Gemeentelijke ophaal- en storngsdienst
3302

Oprichng en opheﬃng van een Gemeentelijke Storngsdienst alsmede vaststelling van
de verordening op de storngsdienst [girokantoor], met wijziging,, 1925 1939
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3303

Vaststelling van uitvoeringsbesluiten op grond van de verordening op het girokantoor,,
1931 1938

3304

Stukken betreﬀende de uitvoering van de werkzaamheden van het girokantoor alsmede
een bezuinigingsvoorstel naar aanleiding van het besluit van de minister van Financiën tot
het niet toekennen van een rijksbijdrage,, 1928 1936

3305

Verkrijging van de jaarverslagen van het Girokantoor, voorheen gemeentelijke
Storngsdienst,, 1926 1940

5.11 Burgerlijk Armbestuur
3306

Vaststelling, wijziging en intrekking van het reglement voor het Burgerlijk Armbestuur
alsmede vaststelling en wijziging van het reglement voor de instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon en opheﬃng van deze instelling bij besluit van 9 december
1944 en hernieuwde oprichng,, 1921 1951

3307

Mededeling aan het college van burgemeester en wethouders betreﬀende het rooster van
areding van het bestuur,, 1935
1

3308

Notulen van de commissie van advies, toegevoegd aan het Burgerlijk Armbestuur,, 1929
1931
1

3309

Instelling en notulen van de commissie reorganisae Burgerlijk Armbestuur alsmede
het advies van de commissie over de wijziging van de samenstelling van het Burgerlijk
Armbestuur,, 1931

3310

Besluit niet over te gaan tot opheﬃng van het Burgerlijk Armbestuur en instelling van de
dienst voor Maatschappelijke steun,, 1924 1925

3311

Vaststelling van verordeningen op de Gemeentelijke dienst der Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheidsverzekering,, 1919 1933

3312

Notulen van een vergadering met het college van burgemeester en wethouders over de
werkwijze van het Burgerlijk Armbestuur,, 1931

3313

Verkrijging van toestemming van het college van burgemeester en wethouders en
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de verkoop van diverse percelen grond,,
1921 1932

3314

Verkrijging van legaten en schenkingen van derden alsmede verkrijging van koninklijke
goedkeuring tot aanvaarding van legaten,, 1934 1967

3315

Nota betreﬀende de reorganisae van het Burgerlijk Armbestuur,, 1934

3316

Verkrijging van goedkeuring van de gemeenteraad voor de begrongen, , 1919 1935

3317

Verkrijging van goedkeuring van de gemeenteraad voor jaarrekeningen, , 1919 1930

3318

Goedkeuring van de jaarrekeningen door de gemeenteraad,, 1931 1934

5.12 Gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon
3319

Vaststelling en wijziging alsmede verkrijging van goedkeuring van het college van
burgemeester en wethouders van het huishoudelijk reglement,, 1935 1936
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3320

Vaststelling door de burgemeester, wijziging door de jdelijke gemeenteraad en
verkrijging van goedkeuring van de commissaris der Koningin van het huishoudelijk
reglement,, 1943 1946

3321

Vaststelling door de gemeenteraad van de regeling gevolgen van de opheﬃng van de
instelling voor maatschappelijk hulpbetoon alsmede verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,, 1966 1969

3322

Nota van areden en benoeming en ontslag van leden,, 1935 1943

3323

Benoeming en ontslag door de gemeenteraad van leden in het bestuur,, 1946 1965

3324

Brief aan de burgemeester betreﬀende de verhouding tussen steunverlening vanuit de
overheid en door parculiere instellingen,, 1935
1

3325

Overzicht van de bezingen; alsmede overdracht aan de gemeente Bussum van
alle rechten en verplichngen van de voormalige gemeentelijke instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon,, 1966

3326

Aansluing bij de regeling voor het verlenen van medewerking voor verhuizing van
ondersteunden naar andere gemeenten alsmede een geschil met de instelling voor
maatschappelijk hulpbetoon van Alkmaar over een cliënt,, 1942 1946

3327-3330

Grootboeken over de jaren 1939-1942,, 1939 1947

3331-3333

3327

1939,, 1939 1943

3328

1940,, 1940 1944

3329

1941,, 1941 1945

3330

1942,, 1943 1947

Grootboeken renteloze voorschoen en terugbetaling,, 1939-1940
3331

1939-1940 A - K,, 1939 1940

3332

1939-1940 L - Z,, 1939 1940

3333

1943

3334

Vastgestelde rekening en verantwoording en verslagen, , 1940 1949

3335

Vastgestelde rekening en verantwoording en verslagen, , 1946 1963

3336

Overeenkomst van geldlening aan de gemeente Bussum alsmede besluit door de
gemeenteraad tot instelling van een gemeentelijk kredieonds,, 1952
1

3337

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging voor wijkverpleging 'Ziekenzorg',, 1938

1

5.13 Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken
3338

Vaststelling van de verordening tot het instellen van een dienst voor sociale zaken,
intrekking van de verordening en opheﬃng van de dienst door de burgemeester, , 1934
1943

3339

Vaststellling van de verordening regelende de samenstelling, taak en werkwijze van de
commissie van advies voor de gemeentelijke dienst sociale zaken,, 1944
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1
3340

Benoeming en ontslag van leden van de commissie van advies voor de gemeentelijke
dienst sociale zaken alsmede installae van de leden van de commissie door de
burgemeester,, 1944 1958

3341

Onderzoek door het centraal bureau voor veriﬁcae en ﬁnanciële adviezen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de organisae van de dienst en reaces van
de directeur sociale zaken en de chef van de afdeling ﬁnanciën en stasek hierop,, 1948

3342

Rapport van de controleur der gemeenteﬁnanciën inzake de administrae van de
instelling voor maatschappelijk hulpbetoon alsmede vaststelling en intrekking van het
besluit tot het voeren van de comptabiliteit door de centrale comptabiliteit van de
gemeente,, 1935 1939

3343

Verkrijging van gien en legaten, 1972 1977

3344

Verlening van toestemming voor de aanschaf van een boekhoudmachine,, 1966 1967

3345

Verlening van toestemming tot automasering van de administrae,, 1971 1972

3346

Opdrachtverlening aan en uitbrenging van een organisaeonderzoek door het centraal
adviesbureau voor organisae, documentae, registratuur en personeelbeheer alsmede
een reace van de directeur sociale zaken op het rapport, , 1968 1972

3347

Opheﬃng van het staureau, instelling van een nieuwe afdeling en de personele
gevolgen hiervan,, 1982

3348

Verkrijging van de rekening, verantwoording en verslagen, , 1935 1950

3349

Correspondene met de directeur over de personeelsformae,, 1940 1958

3350

Uitvoering van een onderzoek naar fraude met distribuebonnen door personeel,, 1941

3351

Uitbreiding van de personeelsformae in verband met de stelselherziening sociale
zekerheid,, 1985 1986

3352

Vaststelling van de nota 'de gemeentelijke sociale dienst' en invoering van de daarin
opgenomen beleidsvoorstellen,, 1986 1987

8223

Vaststelling van het privacyreglement Bureau Huisvesng alsmede de inwerkingtreding
van de Privacyverordening en privacyreglement van de Gemeentelijke Sociale Dienst,
1987
1

5.14 Gemeentelijke dienst der Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsverzekering
3353

Benoeming en ontslag van leden en voorzier van de commissie van advies inzake de
gemeentelijke dienst der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering,, 1919 1940

3354

Rekening en verantwoording en verslagen, , 1922 1934

5.15 Gemeentelijke Accountantsdienst
3355

Besluiten tot instelling en handhaving van de dienst,, 1965 1980

3356

Opheﬃng van de dienst en het maken van afspraken met Moret & Limpberg over de
overname van personeel, , 1989

3357

Benoeming door de gemeenteraad van G.W.C. Rijneveld tot jdelijk registeraccountant,,
1988
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5.16 Brandweer
3358

Reorganisae van de brandweer alsmede vaststelling door de gemeenteraad van de
'verordening houdende regelen betreﬀende de Vrijwillige Brandweer en haar taak ten
opzichte van het blussen van brand en het voorkomen van brand',, 1930 1932

3359

Aanbieding aan de burgemeester van een rapport van de opperbrandmeester over
de organisae van de brandweer en voorstel tot aanstelling van R.P.H. Kok als nieuwe
opperbrandmeester,, 1942

3360

Aanschaf van brandweermaterieel en aanleg van bluswatervoorzieningen, , 1929 1945

3361

Aanbieding aan de burgemeester van een rapport van de inspecteur voor het
brandweerwezen over de noodzakelijke personele en materiele bluscapaciteit van de
brandweer,, 1962

3362

Voorbereiding en besluit van de burgemeester tot het opheﬀen van de poliebrandweer,,
1932

3363

Terbeschikkingstelling van kredieten voor de inrichng van brandweerposten ten behoeve
van de luchtbescherming,, 1938 1940

3364

Organisae van de viering van het 50-, 75- en 100-jarig jubileum van de Vrijwillige
Brandweer,, 1948 1977

3365

Pogingen tot instelling van een jeugdbrandweer, niet doorgegaan,, 1969 1981

3366

Aangaan van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende de instelling van een regionale
brandweerorganisae Gooi en Vechtstreek alsmede wijziging van de regeling,, 1964 1981

3367

Voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende de
instelling van een regionale brandweerorganisae Gooi en Vechtstreek,, 1980 1981
1

3368

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreﬀende de instelling van een regionale
brandweerorganisae Gooi en Vechtstreek, , 1981 1984

3369

Wijziging van de verordening op de Vrijwillige Brandweer alsmede intrekking van de
verordening bij besluit van 18 december 1923,, 1919 1923

3370

Vaststelling van de verordening houdende regelen betreﬀende de Vrijwillige Brandweer
en haar taak ten opzichte van het blussen van brand en het voorkomen van uitbreiding
van brand, ingetrokken bij besluit van 29 december 1931,, 1923

3371

Vaststelling van de verordening houdende regelen betreﬀende de Vrijwillige Brandweer
en haar taak ten opzichte van het blussen van brand en het voorkomen van uitbreiding
van brand, met wijziging, ingetrokken bij besluit van 10 februari 1944,, 1931 1941

3372

Vaststelling van de verordening houdende regelen betreﬀende de Vrijwillige Brandweer
en haar taak ten opzichte van het blussen van brand en het voorkomen van brand,
ingetrokken bij besluit van 22 december 1949,, 1943 1944

3373

Vaststelling van de 'verordening houdende regelen betreﬀende de Vrijwillige Brandweer
en haar taak ten opzichte van het blussen van brand en het voorkomen van brand', met
wijzigingen,, 1947 1954
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3374

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de verordening
betreﬀende de organisae en het beheer van de gemeentelijke brandweer te Bussum,
met wijzigingen alsmede het organisaeschema en een overzicht van taken,, 1953 1978

3375

Intrekking door de gemeenteraad van de instruce voor de secretaris der Vrijwillige
Brandweer te Bussum,, 1923
1

3376

Uitvoering van een onderzoek naar de bezuinigingsmogelijkheden bij de brandweer
alsmede een advies hierover door de districtsinspecteur voor het brandweerwezen,, 1981
1982

3377

Niet verkrijgen van medewerking van de gemeenschappelijke regeling regionale
brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek aan een bezuiniging op de kosten van
prevene,, 1984 1985

3378

Aanbieding aan het college van burgemeester en wethouders van een onderzoek van de
werkgroep bezuinigingen over bezuinigingen bij de brandweer alsmede uitwerking van de
bezuinigingsopdracht door de commandant van de brandweer,, 1984 1985

3379

Aanschaf van een ladderwagen alsmede het aangaan van de gemeenschappelijke regeling
ladderwagen Bussum met de gemeente Naarden, , 1982 1989

3380

Voorbereiding, opdrachtverlening en uitvoering van de bouw van een brandweerkazerne
aan de Raadhuisstraat alsmede eerste inrichng,, 1950 1955

3381

Terbeschikkingstelling van een krediet door de gemeenteraad voor de sloop van het
gebouwencomplex van de brandweer aan de Raadhuisstraat,, 1978

3382-3385

Voorbereiding, opdrachtverlening en uitvoering van de bouw van een brandweerkazerne
op de hoek van de Brinklaan en de Gooiberglaan,, 1971 1979
1
3382

Voorbereiding en openbare aanbesteding alsmede afgie van een
verklaring van geen bewaar door Gedeputeerde Staten van NoordHolland,, 1971 1977

1

3383

Opdrachtverlening voor de bouw alsmede aanschaf van materialen
voor de eerste inrichng,, 1977 1978

1

3384

Terbeschikkingstelling van extra kredieten door de gemeenteraad, ,
1977 1978

3385

Opening en ingebruikneming alsmede eindafrekening van de bouw
en inrichng,, 1977 1979

3386

Bemiddeling bij het verkrijgen van uitkeringen voor de weduwen en postume
erepenningen voor de bij de brand aan de Brediusweg 10 om het leven gekomen
korpsleden H.W.M. Overhaart en R. Leen,, 1969 1970

3387

Vaststelling van de verordening brandweerrechten, met wijzigingen, ingetrokken bij
besluit van 9 oktober 1986, alsmede de vaststelling van de tarievenregeling brandweer
per 1 januari 1987 , 1976 1986

3388

Discussie met de regionale brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek over
kostenverrekening bij regionale en interregionale bijstandsverlening, 1977 1985
1
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3389-3392

Vaststelling van het jaarverslag door het college van burgemeester en wethouders,, 1942
1989
3389

1942-1953

3390

1955-1969

3391

1970-1976

3392

1977-1989

3393

Benoeming en ontslag van personeel voor de bosbrandweergroep Bussum alsmede
correspondene betreﬀende de instelling en opheﬃng van de bosbrandweer,, 1942 1947

3394

Aanvragen bij de hoofdinspecteur voor het brandweerwezen van legimaezegels voor
korpsleden van de gemeentelijke brandweer en bedrijfsbrandweren zodat zij zich buiten
sperjd op straat mogen begeven,, 1942 1944

3395

Correspondene met het departement van Binnenlandse Zaken over de paraatheid van
de korpsleden jdens zon- en feestdagen,, 1941

3396

Vaststelling van de regelen beloning brandweer, met wijzigingen alsmede correspondene
met de commissaris van polie over de ﬁnanciële vergoeding van poliepersoneel voor
het verrichten van brandweerdiensten,, 1922 1965

3397

Vaststelling van de verordening regelende de beloningen en vergoedingen van het
personeel van de Vrijwillige Brandweer, met wijzigingen,, 1967 1978

3398

Correspondene met de Pensioenraad over de vraag of leden van de Vrijwillige
Brandweer ambtenaren in de zin der Pensioenwet zijn, ,, 1919 1932

3399

Discussie over de zin van afdracht van pensioenpremie voor vrijwilligers van de brandweer
alsmede een voorstel aan de vrijwilligers om een keuze te maken wel of niet af te zien van
het ambtenaarschap in de zin van de Pensioenwet,, 1978 1985

8214

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de rechtsposie van het personeel
van de vrijwillige brandweer, 1975 - 1993
1

8459

Vaststelling van de Verordening betreﬀende de organisae, het beheer en de taak van de
gemeentelijke brandweer, 1986 - 1990
1

8460

Gemeenschappelijke regeling Regionale brandweer organisae Gooi en Vechtstreek, 1985
- 1989
1

8461

Uitwerking van de opdracht tot het doorvoeren van bezuinigingen bij de brandweer door
de commandant van de brandweer, 1986 - 1991
1

8462

Besluiten inzake vergoedingsregelingen voor piketdiensten van het beroeps- en vrijwillig
brandweerpersoneel, 1986 - 1989
1

8463

Bouw van een stallingsruimte voor een Mobiele Eenheid-voertuig, aanbrengen van
brandveiligheidsvoorzieningen alsmede de aanschaf van een bezinepomp op het terrein
van het poliebureau te Brinklaan 136, 1981 - 1988
1
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5.17 Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
3400

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de aankoop, verbouw en eerste inrichng van
drie barakken voor de verpleging van lijders aan besmeelijke ziekten,, 1919 1921

3401

Aankoop van de villa Prinsenstraat 14 alsmede eerste inrichng ten behoeve van de
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, met retro-actum, 1919, 1929

3402-3404

Ontwikkeling in samenwerking met Naarden en Blaricum van plannen voor de bouw
van een ziekenbarak voor de verpleging van lijders aan besmeelijke ziekten aan de
Heideweg,, 1930 1934
3402

Voorbereiding,, 1930 1933

3403

Vaststelling van het plan alsmede bestek, aanbesteding en
opdrachtverlening voor de bouw,, 1933

3404

Eerste steenlegging, uitvoering van de bouw,n inrichng van het
terrein en opening,, 1933 1934

3405

Wijziging van het gemeentelijk ziekenpaviljoen van inrichng voor lijders aan
besmeelijke ziekten in inrichng voor chronisch zieken alsmede vaststelling van
verpleegtarieven,, 1964 1969

3406

Opheﬃng van het gemeentelijk ziekenpaviljoen, verkoop van de inventaris en sloop van
het gebouw, , 1970 1971

3407

Vaststelling van het rapport 'De Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in
toekomstperspecef',, 1971
1

3408

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de uitbreiding van het dienstgebouw aan de
Prinsenstraat 14 en besluit tot uitbreiding van het ziekenpaviljoen nabij de Plaggenweg,,
1932 1955

3409

Besluit tot verhuur van een gedeelte van Brinklaan 138 aan instellingen werkzaam op het
gebied van volksgezondheid en verlening van huursubsidie aan deze instellingen,, 1961
1977

3410

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de uitbreiding van het gebouw aan de
Brinklaan 138, onderhandse aanbesteding en opdrachtverlening,, 1974 1976

3411

Iniaef om te komen tot regionalisering van de dienst,, 1974 1975

3412

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Naarden en Blaricum voor een
inrichng voor lijders aan besmeelijke ziekten en de verpleging en behandeling van
paënten,, 1929 1934

3413

Verlenen van toestemming tot opneming van diverse paëntengroepen, onder andere
pokkenlijders, in het ziekenpaviljoen,, 1940 1948

3414

Vaststelling van de verordening regelende de opneming en de verpleging van lijders aan
besmeelijke ziekten, met wijzigingen,, 1919 1928

3415

Vaststelling en intrekking van verordeningen op de heﬃng van rechten voor verrichngen
door de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst en verpleging in het
ziekenpaviljoen, met wijzigingen,, 1930 1957
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3416

Vaststelling van de verordening op de heﬃng en invordering van rechten voor verblijf in
het ziekenpaviljoen, vervoer, onderzoek, reiniging en ontsmeng, met wijzigingen,, 1966
1975

3417-3421

Vaststelling van het jaarverslag door het college van burgemeester en wethouders,, 1918
1977
3417

1918-1933

3418

1934-1936

3419

1938-1953

3420

1954-1963

3421

1971-1977

1

3422

Besluiten van de gemeenteraad tot opheﬃng van de funce en het instuut
gemeentevroedvrouw,, 1949 1954

3423

Verkrijging van toestemmingen van het college van burgemeester en wethouders tot
uitbreiding van de personeelsformae ten behoeve van schooltandverzorging,, 1958 1959

3424

Verkrijging van een ontheﬃng van arkel 11 van de statuten van de Vereniging van
Ziekenhuizen in Nederland tot het afsluiten van standaardovereenkomsten voor de
arbeidsvoorwaarden van ziekenhuispersoneel, , 1958

3425

Beschrijving van de taken van het personeel van de dienst,, 1963

3426

Instruces voor het personeel,, 1921 1936

8923-8951

Inkomende en minuten van uitgaande brieven en andere stukken, 1941 - 1952

1

8923

A t/m G, 1941

1

8924

H t/m M, 1941

1

8925

N t/m Z, 1941

1

8926

A t/m H, 1941 - 1942

1

8927

I t/m Z, 1941 - 1942

1

8928

A t/m F , 1942 - 1943

1

8929

G, 1942 - 1943

1

8930

H t/m Z , 1942 - 1943

1

8931

A t/m J, 1943

1

8932

K t/m P, 1943

1

8933

Q t/m Z, 1943

1

8934

H t/m L, 1944 - 1945

1

8935

M t/m Z, 1944 - 1945

1

8936

A t/m G, 1945 - 1946

1

8937

H t/m O, 1945 - 1946

1
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8938

R t/m Z, 1945 - 1946

1

8939

A t/m G, 1946

1

8940

H t/m O, 1946

1

8941

P t/m Z, 1946

1

8942

A t/m L, 1948

1

8943

M t/m Z, 1949

1

8944

A t/m L, 1949

1

8945

M t/m Z, 1949

1

8946

5 t/m 269, 1950

1

8947

270 t/m 691, 1950

1

8948

5 t/m 247, 1951

1

8949

249 t/m 670 , 1951

1

8950

4 t/m 437, 1952

1

8951

444 t/m 630, 1952

1

8952

Verzamelde stassche gegevens over de acviteiten opgesteld of verzameld door de GG
en GD, waaronder ziekteverzuimcijfers en adviezen aan de sociale dienst, 1964 - 1965
1

8953

Correspondene met de gemeente Bussum inzake huisvesng in het pand Prinsenlaan 14
alsmede correspondene inzake mogelijke nieuwbouw, 1929 - 1967
1

8954

Toezegging van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst tot principemedewerking aan de oprichng van een Rode Hond Centrum in het Gooi alsmede
mededeling aan huisartsen dat de GG en GD Bussum gamma een globuline depot wordt,
1952 - 1964
1

8955

Correspondene inzake het funconeren van de afdeling Schooltandverzorging van de GG
en GD te Bussum jdens de oorlogsjaren, 1945
1

8956

Notulen van de vergaderingen van de Commissie van toezicht gemeentelijke
Schooltandverzorgingsdienst te Bussum alsmede notulen van vergaderingen diverse
andere gremia waarin schooltandverzorging aan de orde is gesteld, 1962
1

8957

Jaarverslagen van de Schooltandverzorgingsdienst te Bussum, 1958

1

5.18 Polie
3427

Verzoek aan de Procureur-generaal bij het gerechtshof om te bevorderen dat Bussum
wordt aangewezen als gemeente waarin de rijkspoliezorg wordt uitgeoefend door de
plaatselijke polie,, 1936
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3428

Reace van de commissaris van rijks- en gemeentepolie op de circulaire van de
commissaris van de Koningin in Noord-Holland inzake het verbod op het gebruik van
wapens tegen Duitsers,, 1940

3429

Correspondene over de aanwijzing van Bussum tot gemeente waar de poliedienst zal
worden uitgeoefend door een gemeentelijk poliekorps,, 1945 1946

3430

Besluit om niet over te gaan tot aanstelling van een vrouwelijke ambtenaar bij de
kinderpolie,, 1947 1949

3431

Reace van de commissaris van gemeentepolie op het rapport 'Kan de polie haar taak
beter vervullen door wijziging van haar werkmethode', , 1948

3432

Aanbieding aan de burgemeester van het eindverslag van de studiecommissie
voorontwerp herziening Poliewet,, 1969

3433

Vaststelling van de nota inzake het poliebeleid in de gemeente en reaces van
plaatselijke polieke parjen,, 1984 1985

3434

Fiaering door de burgemeester van de uitgangspunten betreﬀende de organisae en
taakuitvoering van de gemeentepolie,, 1985 1986

3435

Ambtelijke nota's inzake de nota 'sociaal bewogen beleid gewogen, BASAM-onderzoek bij
de gemeentepolie Bussum',, 1987

3436

Verlening van goedkeuring door de burgemeester aan samenwerking tussen de korpsen
van Bussum, Hilversum en Huizen ten aanzien van verkeerscontroles op de zuidelijke
parallelweg van rijksweg 1,, 1965

3437

Voorbereiding en vaststelling van het besluit tot samenwerking op polieel gebied tussen
Hilversum, Bussum, Huizen, Laren en Naarden, , 1972 1976

3438

Aankoop van het pand Brinklaan 136 voor gebruik als poliebureau, met transportakte,,
1945 1955

3439

Uitvoering van onderzoeken naar bezuinigingsmogelijkheden, , 1984 1988

3440

Nota aan de commissie algemene zaken inzake een proef met wijkagenten en besluit van
de gemeenteraad om het aantal wijkagenten uit te breiden,, 1980 1988

3441

Besluitvorming, opdrachtverlening, bestek en voorwaarden en tekeningen voor de bouw
van een polieposthuis aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg,, 1919 1938

3442

Besluit niet over te gaan tot de bouw van een poliebureau aan de Huizerweg en besluit
tot verbouw en eerste inrichng van het pand Huizerweg 16 tot poliebureau,, 1923 1939

3443

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de uitbreiding van de dienstruimte van
het poliebureau aan de Huizerweg 28 alsmede het treﬀen van diverse andere
voorzieningen,, 1939 1948

3444

Besluitvorming betreﬀende de bouw van een aantal extra poliecellen bij het
poliebureau alsmede weigering door de Bevollmächgten für die Bauwirrtscha van
ontheﬃng van het bouwverbod,, 1943

3445

Besluit tot verbouw van het polieposthuis aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg tot woning,
met tekeningen, en onderhoud van de woning,, 1948 1965
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3446

Vordering van de woning Huizerweg 17 als poliebureau alsmede het schten van een
bergplaats voor in beslag genomen en gevonden (brom)ﬁetsen bij het bureau aan de
Brinklaan,, 1943 1964

3447

Bestemming van aneke en kunstvoorwerpen aomsg uit het poliebureau aan de
Brinklaan 136,, 1955 1972

3448-3452

Voorbereiding, opdrachtverlening, uitvoering en eerste inrichng van een poliebureau
en een gebouw voor de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst op de hoek
van de Brinklaan en Gooibergstraat,, 1960 1967
3448

Terbeschikkingstelling van een krediet voor het bestekklaar maken
van het bouwplan en goedkeuring van het schetsplan, , 1960 1967

3449

Bestekken voor de bouw, , 1969 1972

1

3450

Goedkeuring van het besteksklare plan door de gemeenteraad
alsmede correspondene inzake de ﬁnanciering,, 1967 1971

1

3451

Instelling en samenstelling van een projectgroep en notulen van de
stuurgroep,, 1970 1974

3452

Tebeschikkingstelling van een krediet voor de bouw alsmede
besluitvorming inzake de eerste inrichng van de gebouwen,, 1967
1974

3453

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de bouw en inrichng van een
noodbestuurspost annex crisiscentrum in de kelder van het poliebureau, 1970 1980

3454

Verkrijging van een Hinderwetvergunning voor het in werking hebben van een
schienrichng op het sportpark-Zuid aan de Voormeulenweg,, 1964 1965

3455

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de verbetering van de schietbaan op
sportpark-Zuid alsmede een onderzoek naar eventuele afstong van de schietbaan,, 1973
1981

3456

Vaststelling van het exerciereglement voor de gemeentepolie,, 1949 1954

3457

Noe van de economische en administraeve dienst over de verdeling van
verantwoordelijkheden voor polieaangelegenheden,, 1986

3458

Rapport betreﬀende de organisae en funcetyperingen bij de gemeentepolie Bussum,,
1989
1

3459

Verkrijging van goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het
Bekeuringen Aandelingssysteem en goedkeuring van het reglement van orde voor de
commissie van toezicht,, 1983 1984

3460-3462

Verkrijging van het jaarverslag van de gemeentepolie,, 1939 1987

3463

3460

1939-1970, 1939 1971

3461

1971-1981, 1972 1982

3462

1982-1987, 1982 1988

Verkrijging van het organisaeonderzoek naar de taakinhoud en personele bezeng van
het bureau Administrae,, 1989
1
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3464

Verkrijging van de ranglijsten van het lager poliepersoneel,, 1948 1985

3465

Vaststelling van de instruce voor de ambtenaren van de polie, met wijzigingen,
ingetrokken bij besluit van 7 augustus 1947,, 1934

3466

Vaststelling van het ambtenaren-, arbeidsovereenkomsten-, wachtgeld- en
uitkeringsreglement voor administraef en technisch poliepersoneel, met wijzigingen,
1957 1976

3467

Aanbieding aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van afstammingsverklaringen van
poliepersoneel,, 1941 1943

3468

Vaststelling van het beoordelingsvoorschri gemeentepolie, met wijziging,, 1966 1974

3469

Vaststelling van de richtlijn dat bij bevordering van poliepersoneel de rangen brigadier
en adjudant steeds vier periodieke verhogingen boven het salaris in de oude schaal
worden toegekend,, 1976 1977

3470

Raadsbesluiten betreﬀende de invoering van het drieploegenstelsel en een 8-urige
werkdag voor poliepersoneel,, 1919

3471

Correspondene inzake de dienstregeling van poliepersoneel waaronder de discussie
over zondagsdiensten en kerkbezoek,, 1925 1941

3472

Correspondene inzake het besluit van de burgemeester tot invoering van de de
vijfdaagse werkweek en arbeidsjdverkorng,, 1961 1975

3473

Verstrekking van een machging aan de directeur van de polieopleidingsschool NoordHolland en de commissaris van gemeentepolie tot uitoefening van de bevoegdheid om
polieambtenaren te verplichten tot het vergoeden van door de dienst geleden schade,,
1984

3474

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door de Koningin van de verordening
gemeentepolie, met wijzigingen, , 1934 1941

3475

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de verordening
gemeentepolie, met wijzigingen, , 1941 1944

3476

Vaststelling van de verordening op de bezoldiging van ambtenaren bij de administrae der
polie, met wijzigingen alsmede vaststelling van het bezoldigingsreglement ambtenaren
van gemeentepolie, met wijzigingen,, 1948 1981
1

3477

Besluiten betreﬀende het toewijzen van bevoegdheden aan poliepersoneel,, 1934 1981

3478

Besluiten inzake vergoedingsregelingen voor piketdiensten,, 1971 1985

3479

Besluit inzake de categorie-indeling in de laagste categorie van de beschikking
rijwielvergoeding poliepersoneel 1958 alsmede besluit tot aanschaf van diensietsen en
afschaﬃng van de rijwielvergoeding,, 1980 1985

3480

Correspondene en besluit inzake de vergoeding van de kosten voor verlenging van het
rijbewijs voor poliepersoneel,, 1978 1981

3481

Vaststelling van voorschrien terzake het verstrekken en herstellen van de dienstkleding,
met wijzigingen,, 1919 1929

3482

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling tot oprichng van de polieschool NoordHolland,, 1969 1992
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8175

Stukken betreﬀende ace van Gastel/Bijlsma contra mr L.J.J. Caron (vermeende
samenwerking met de Duitse bezeer) inzake verkoop strook grond aan de Boslaan , 1941
1

8176

Stukken betreﬀende het ovetreden van arkel 33, 1, sub 6 van de Ambtsinstruce door
agent K. Lantema namelijk door handel te drijven met het aankopen en verkopen van
woningen , 1940 - 1941
1

8180

Stukken betreﬀende advisering aan de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland inzake benoeming J.F. van Berkel tot commissaris van de rijkspolie , 1939
1

8181

Stukken betreﬀende de weigering van dienstdoende polieambtenaren om eer te
bewijzen aan het Wilhelmus jdens een vergadering van de N.S.B. in het gebouw
Concordia op 19 maart 1936 , 1936
1

8182

Stukken betreﬀende een verzoek van de Commissaris der Koningin in de provincie NoordHolland om een opgave van burgers van de Nederlandse naonaliteit die door of vanwege
de Duitse autoriteiten in hechtenis zijn genomen en naar Duitsland zijn weggevoerd, 1940
- 1944
1

8183

Stukken betreﬀende de reace op uitlangen van de polierechter te Amsterdam gedaan
in het dagblad Het Gooi en Ommeland van 5 december 1953 inzake de wijze waarop een
strafzaak door de polie werd afgedaan, 1953
1

8185

Stukken betreﬀende advisering aan de commissaris van de provincie Noord-Holland
inzake de invulling van de vacature van de Commissaris van polie, 1941 - 1942
1

8186

Stukken betreﬀende het geven van inlichngen aan het de Secretaris-Generaal van het
Departement van Binnenlandsche Zaken naar aanleiding van een arkel uit het Naonale
Dagblad van 17 september inzake het wegpromoveren van inspecteur C.M. Langeveld
wegens vermeende naonaal-socialissche sympathieën, 1940
1

8187

Stukken betreﬀende het geven van inlichngen aan de Res. Luitenant-Generaal ,
Commandant der Vesging Holland, sece VI, nr 5 G naar aanleiding van het verzoek
van inspecteur G.M. Langeveld om als reserve-oﬃcier bij de militaire verkeersdienst
werkzaam te mogen zijn, 1939
1

8412

Vaststelling en intrekking van de verordening en het reglement van orde voor de
dienstcommissie voor georganiseerd overleg voor het poliepersoneel Bussum, 1922 1942
1

8413

Vaststelling van het Reglement dienstcommissie gemeentepolie Bussum en het
Reglement werkwijze dienstcommissie gemeentepolie Bussum, alsmede de notulen van
de vergaderingen van de dienstcommissie, 1960 - 1982
1
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8414

8415

Vaststelling en wijziging van de ambtsinstruce voor het personeel van de
gemeentepolie Bussum, 1947 - 1985

1

Instemming met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de Polie
Opleidingsschool Noord-Holland , 1989
1

5.19 Economische en administraeve dienst
3483

Vaststelling van de verordening op het beheer van de economische en administraeve
dienst,, 1971 1972

3484

Organisae van de dienst alsmede vaststelling van het formaeschema,, 1971 1982

3485

Agenda's en notulen van de overlegvergaderingen,, 1985 1989

5.20 Distribuedienst
3486

Aanwijzing van wethouder P.N. de Lange als hoofd van de dienst, de instelling van een
commissie en het treﬀen van maatregelen voortvloeiende uit de liquidae van de dienst,,
1939 1943

3487

Besluitenlijsten van de commissie, hoofd van de distribuedienst,, 1939 1946

3488

Aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor de inrichng van de distribuedienst
en de verkrijging van Koninklijke goedkeuring hiervoor, , 1939 1948

3489

Bonkaarten verstrekt aan de distribuedienst ten behoeve van distribue onder inwoners
jdens de Tweede Wereldoorlog ,, 1942 1944

3490

Verhuur van de Verlengde Oud-Bussummerweg 10 aan de distribuedienst, onderhoud
en treﬀen van voorzieningen en oplevering van het gebouw Hoogstraat 35 en De
Genestetlaan 10,, 1939 1949

3491

Overzichten van de personeelsformae,, 1941

5.21 Centrale Comptabiliteit
3492

Opneming van de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon, het grondbedrijf, de
keurings- en slachthuisdienst en het Electriciteitsbedrijf in de centrale comptabiliteit,,
1939 1941

3493

Rapport over de centralisering van de comptabiliteit alsmede besluit van de
gemeenteraad tot aanwijzing van de centrale comptabiliteit als tak van dienst, met
goedkeuring van Gedeputeerde Staten,, 1935 1940

3494

Discussie over de kostenverdeling van de centrale comptabiliteit,, 1941 1942

3495

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de verordening
op de centrale comptabiliteit, met wijzigingen, ingetrokken bij besluit van 21 december
1943,, 1940 1942

5.22 Inspece Financiën
3496

Opheﬃng van de funce Inspecteur van gemeenteﬁnanciën,, 1946 1947

8479

Bijzondere instruce voor de Controleur van Gemeenteﬁnanciën, 1919

1

5.23 Gemeentelijke Zweminrichng
Pagina 430

3497

Verkrijging van een vergunning van het provinciaal bestuur tot het oprichten en voor
gebruik openstellen van de zweminrichng aan de Meerweg, , 1942

3498

Rapport van de chef van de afdeling ﬁnanciën en stasek inzake de kosten van de
zweminrichng aan de Meerweg,, 1949

3499

Aankoop van de zweminrichng en badmeesterswoning aan de Meerweg van de
Bussumse Zwemvereniging alsmede diverse rapporten inzake de exploitae van de
zweminrichng,, 1940 1941

3500

Besluit tot sluing van de zwembaden aan de Huizerweg en Meerweg alsmede discussie
over de bestemming van de terreinen,, 1968 1970

3501

Uitvoering van het toegangsverbod voor Joden,, 1941 1942

5.24 Jeugdbadinrichng
3502

Verkrijging van een vergunning tot het oprichten en voor gebruik openstellen van de
jeugdbadinrichng aan de Huizerweg van het provinciaal bestuur, , 1942

3503

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de bouw van een badgelegenheid aan de
Huizerweg alsmede de bouw van een jdelijke badgelegenheid vanwege een brand in de
badgelegenheid,, 1924 1932

3504

Schten van een jeugdbadinrichng aan de Huizerweg alsmede bestek, opdrachtverlening
en ingebruikneming,, 1932 1936
1

3505

Goedkeuring door de gemeenteraad van het voorstel tot uitbreiding van de
jeugdbadinrichng alsmede bestek en opdrachtverlening,, 1938 1941

3506

Verkrijging van een Hinderwetvergunning van Gedeputeerde Staten ten behoeve van het
uitbreiden van de jeugdbadinrichng aan de Huizerweg, , 1940 1941

5.25 Centrale Keuken
3507

Oprichng van een centrale keuken, exploitae door de dienst voor sociale zaken,
liquidae en voortzeng van de exploitae door het personeel,, 1940 1946

3508

Verkrijging van de jaarrekeningen,, 1942 1946

3509

Aanschaf van de eerste inrichng alsmede uitbreiding van het aantal uitdeelposten en
aanschaf benodigdheden en hulpmiddelen,, 1941 1946

3510

Overeenkomst met het departement van Landbouw en Visserij voor het verstrekken van
centrale keukenvoeding aan inwoners,, 1943

5.26 N.V. Bussumse Centrale Antenne Inrichng
3511

Vatstelling en notariële akte van de statuten van de N.V. Centrale Antenne Inrichng
Bussum, met wijziging,, 1975 1985

3512

Bestek en voorwaarden alsmede opdrachtverlening en uitvoering van de aanleg,
instandhouding en exploitae van een centrale antenne inrichng,, 1975 1978
1

3513

Overname van de centrale antennesystemen van de schng tot Exploitae van Centrale
Antenne Inrichngen te Bussum en van diverse eigenaren van gemeenschappelijke
antenne inrichngen,, 1976 1977
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3514

Vaststelling van de Algemene voorwaarden voor aansluing op de Centrale Antenne
Inrichng Bussum,, 1976 1978

3515

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de plaatsing van een nieuw FM
ontvangststaon,, 1982 1984

3516

Aangaan van overeenkomsten met diverse aanbieders voor doorgie van hun
programma's,, 1985 1989

3517

Aangaan van een overeenkomst met Super Channel voor de doorgie van programma's,,
1986 1988

3518

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Hilversum voor de levering van
televisie- en radiosignalen alsmede een noe inzake het beleid voor verdere uitbreiding
en verbetering van de centrale antenne inrichng,, 1987 1988

3519

Terbeschikkingstelling van een krediet voor de uitbreiding van het net en het aangaan van
overeenkomsten met diverse aanbieders voor de doorgie van programma's,, 1984 1985
1

3520

Verlening van toestemming voor het verlagen van de bijdrage van bejaardentehuizen in
de aanlegkosten van de Centrale Antenneinrichng,, 1988

3521

Verkrijging van de begrong alsmede instemming hiermee door de gemeenteraad,, 1978
1989

3522

Instemming met de verhoging van het maatschappelijk aandelenkapitaal tot ƒ 50.000,--,,
1983 1985

3523

Stamovereenkomst voor het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de n.v.
Bussumsche Algemeene Handel in Bouwmaterialen,, 1976

3524

Verkrijging van de jaarrekeningen alsmede instemming hiermee door de gemeenteraad,,
1976 1983

3525

Verkrijging van de jaarrekeningen alsmede instemming hiermee door de gemeenteraad,,
1984 1987

3526

Verkrijging van de jaarrekeningen alsmede instemming hiermee door de gemeenteraad,,
1988 1989

3527

Aangaan en verlenging van een overeenkomst met de vereniging BUMA inzake
de verschuldigde auteursrechten voor de doorgie van buitenlandse radio- en
televisieprogramma's,, 1976 1987

5.27 Maatschappij tot Exploitae Parkeergarages  Schng Parkeren Bussum
8364

Kopie van de Akte van oprichng van de Maarschappij tot exploitae Parkeergarages
Bussum BV, 1981
1

8370

Akten tot verkoop, koop en levering en eigendom van Maatschappij tot exploitae
Parkeergarages Bussum BV van Nieuwe Brink ongenummerd sece B nummer 5820-A-1,
1987
1

8373

Begrongen van de Maatschappij tot Exploitae Parkeergarages Bussum B.V, 1985 - 1989
1
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8374

Jaarrekeningen van de Maatschappij tot Exploitae Parkeergarages Bussum B.V, 1983 1989
1

8375

Instemming met de aankoop van 225 aandelen door de Schng Parkeren Bussum van de
Maatschappij tot exploitae Parkeergarages Bussum BV, 1983 - 1985
1

8376

Aankopen van de grond voor parkeergarages De Olmen en Nieuwe Brink door
Maarschappij tot exploitae parkeergarages Bussum BV, 1986 - 1987
1

8401

Oprichng en statutenwijzigingen van de Schng Parkeren Bussum, 1982 - 1987
1

8402-8405

Schng Parkeren Bussum: agenda's, verslagen en bijlagen van de bestuursvergaderingen,
1984 - 1989
4
8402

1984 - 1985

8403

1986 - 1987

8404

1988

8405

1989
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