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bekendmakingen
Gemeente Bussum   Postbus 6000   1400 HA  Bussum  Telefoon: (035) 692 88 88   

Politiek  Forum
– Buiten verantwoordelijkheid van de redactie

Verkiezingen

Sinds maart zit er pas een nieuwe 
gemeenteraad in Bussum en volgende 
maand moeten we al weer naar de 
stembus, dit keer om een nieuw par-
lement te kiezen. Verkiezingen die 
er kwamen doordat mijn eigen partij 
landelijk niet meer mee wilde doen 
aan het kabinet van CDA en VVD. Was 
dat zinnig of nodig? Ik denk van wel. 
Reeds drie jaar geleden heeft D66 in 
Bussum gepleit voor beëindiging van 

de kabinetsdeelname naar onze lan-
delijke vertegenwoordigers toe. Wij 
zagen hier lokaal de uitwerking van 
een inhumaan uitgevoerd asielbeleid 
wat leidde tot sollen met kwetsbare 
vluchtelingen. We zagen dat een flink 
aantal landelijk genomen maatregelen 
noch sociaal noch liberaal te noemen 
waren, toch de twee pijlers van D66. 
Wij zagen ook dat veel D66-gezinde 
mensen afhaakten en dat verontrustte 
ons, omdat wij hun kritiek deelden. 
D66 heeft zich hier toen publiekelijk 

gedistantieerd van het landelijk kabi-
netsbeleid. Niet van de partij, maar wel 
een duidelijk signaal afgegeven dat wij 
lokaal ons niet meer konden verenigen 
met het feit dat D66 in een overwe-
gend conservatief kabinet zat. Hier in 
Bussum behaalden we op eigen kracht 
afgelopen verkiezingen dan ook een 
goed resultaat, 7,5% van de stemmen 
en behoud van de twee raadszetels.

D66ers zijn misschien wel wat té nette 
mensen met een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel en dat leidde er mede 
toe dat in Den Haag men toch bleef 
pogen om, als kleinste partner, het 
verschil te blijven maken. Dat lukte 
uiteindelijk toch niet en nu mogen 
we allemaal wederom gaan stemmen. 
Tegenwoordig op straat en door beken-
den en sympathisanten aangesproken, 
is de vraag vaak: “Waar moet ik nog 
op stemmen Mimy? Ik twijfel of ik nog 
wel D66 ga stemmen, maar anders 
zou ik het eigenlijk niet weten.” Mijn 
antwoord is dan heel helder: Als je 
wilt dat er een echt liberale stroming 
met een sociaal hart blijft bestaan 
in Nederland, dan hoop ik dat je de 
mensen van die stroming ook landelijk 
een nieuwe kans wilt geven. D66 heeft 
de stap genomen om niet meer verder 
te willen in een kabinet waarvan zij, 
qua milieu, bestuurlijke vernieuwin-
gen, open bestuursstijl, humaniteit 
en meer essentiële zaken, inzag dat ze 
het verschil niet meer kon maken. 

Dus gééf de mensen die nu op de lijst 
staan de kans om dát geluid te blij-
ven vertolken, niet enkel in je eigen 
gemeente, maar ook landelijk. Dan 
krijgt D66 de kans om wél weer dat 
“redelijk alternatief” te worden.

Mimy Sluiter,
fractievoorzitter D66 

2. het aanwijzingsbesluit inzake het verstrekken van inlichtingen door derden 
aan 7 ambtenaren van de afdeling Belastingen.

3. het aanwijzingsbesluit inzake het verstrekken van inlichtingen door derden 
aan 6 medewerkers van Parcon Nederland BV (parkeercontroleurs). 

4. het aanwijzingsbesluit inzake het verstrekken van inlichtingen door derden 
aan 4 medewerkers van Parcon Nederland BV (APV controleurs mede ten 
behoeve van de hondenbelasting).

5. de intrekking van het aanstellingsbesluit toezichthouders GAD als onbezol-
digde gemeenteambtenaar van 5 februari 2002.

6. de intrekking van het aanstellingsbesluit van de directeur van Tele-pay als 
onbezoldigd  gemeenteambtenaar van 25 februari 2003.

Deze besluiten zijn op 20 september 2006 in werking getreden.

Toelichting
ad 1 t/m 4.
In de besluiten, genoemd onder de punten 2 t/m 4, worden personen aange-
wezen aan wie burgers desgevraagd inlichtingen moeten verstrekken inzake 
de gemeentelijke belastingheffing, de belastinginvordering, of de uitvoering 
van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het oude besluit (punt 1) 
is ingetrokken.
ad 5
Dit besluit is ingetrokken, omdat in de loop van 2006 het contact met Tele-
pay voor het betalen van parkeergelden via de mobiele telefoon is beëindigd.
ad 6
Dit besluit is ingetrokken, omdat Parcon Nederland BV in de loop van 2006 
onder andere de controle op de hondenbelasting in Bussum van de GAD 
heeft overgenomen.

III. Mandaatbesluiten heffings-  en invorderingsambtenaar
Burgemeester en wethouders delen mee, dat de heffings-, en invorderings-
ambtenaar van Bussum (hoofd van de afdeling belastingen) op 29 september 
2006 de navolgende besluiten heeft genomen:
1. het mandaatbesluit parkeercontroleurs Parcon 2006;
2. het mandaatbesluit toezicht hondenbelasting 2006.
Deze 2 besluiten zijn op 1 oktober 2006 in werking getreden.

Toelichting
Vanaf de datum van inwerkingtreding zijn de parkeercontroleurs en toezicht-
houders op de hondenbelasting op naam gemandateerd om diverse werk-
zaamheden, uit te voeren, zoals onder andere het opleggen van een nahef-
fingsaanslag, het aanleggen van een wielklem, de controle op het dragen 
van een hondenpenning en het vragen van inlichtingen.

Bekendmaking
De bekendmaking van het onder I genoemde raadsbesluit heeft plaatsgevon-
den door opneming in de algemeen verkrijgbare uitgave “Gemeentelijke be-
lastingverordeningen”. De bekendmaking van de besluiten, genoemd onder 
II en III heeft plaatsgevonden door opneming in de algemeen verkrijgbare 
uitgave “Attributie-  en mandaatbesluiten gemeentelijke belastingen”.
Deze besluiten liggen kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het ge-
meentehuis. 

Iedereen kan van deze besluiten een afschrift op verzoek ontvangen tegen 
betaling van e 0,30 per bladzijde.

GA JIJ NOG WAT 
VERSIEREN?!

Dan is het misschien weer eens tijd om je
kerstversiering te vernieuwen 

of aan te vullen!!

Op zaterdag 28 oktober starten wij met de verkoop 
van kerstartikelen!

Almere, Zwenkgrasstraat 4
Hilversum, Noorderweg 96a

Naarden, Amsterdamsestraatweg 41
Weesp, Achtergracht 26-30

WWW.DEKRINGLOPER.NL
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De fotograaf stond voor deze foto 
op de Huizerweg. Links staat het 
woonhuis op nr. 1 ontworpen door 
J.P. Vos. Rond de aansluiting met 
de Anthonie van Leeuwenhoekweg  
moet nog gebouwd worden. 
De voorkeur ging daarbij uit naar 
een aaneengesloten huizenblok. 
De dubbele villa’s verderop in de 
straat staan er al wel. De slinger 
in de rijweg is ontstaan, doordat 
de weg om het zwembad heen 
moest, dat van 1926 tot 1937 stond 
rond de kom aan het einde van de 
zanderijsloot bij de Huizerweg.

Foto: Gemeentewerken Bussum Stads- en Streekarchief Naarden © 14 juni 1933. Dr. Frederik van Eedenweg. Tekst: Martin Heyne. 

Foto: Maaike Witzel © 26 april 2006. Dr. Frederik van Eedenweg.  

Voorstel voor de bouw van een huizenrij in plaats van dubbele villa’s.


