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01 Aanwijzen beveiligingsfunctionaris waardedocumenten 

B&W besluiten het aanwijzen van beveiligingsfunctionaris waardedocumenten. 

 

02 Aanwijzing Mariënburg als gemeentelijk monument 

B&W besluiten de raad mede te delen  dat wij voornemens zijn om voormalig klooster Mariënburg aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. Hiermee wordt een eerder genomen besluit (door het voormalig 

college van b&w Bussum) ten uitvoer gelegd. 

 

03 Raadsmededeling voortgang jeugdhulp 2016 

B&W besluiten de gemeenteraad te  informeren over de voortgang van de Jeugdhulp 2016. 

04 Raadsmededeling Dr. B 

B&W besluiten de raad te informeren over de situatie rond Dr. B. 

 

05 Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 

B&W besluiten in te stemmen met de benoeming van mevrouw A.G. O. tot buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand met ingang van 1 oktober 2016 tot 18 april 2020. 

 

06 Vaststellen subsidies 2015 

B&W besluiten: 

Het college stelt de genoemde subsidies 2015 vast, overeenkomstig de verleende subsidies door de 

gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. 

 

07 Vaststellen subsidies 2015 nr 3 (zorg en welzijn 18+) 

B&W besluiten: 

Het college stelt de genoemde subsidies 2015 vast, overeenkomstig de verleende subsidies door de 

gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. 

 

08 Vaststelling aanwijzingsbesluit belastingambtenaren en marktmeester 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de volgende besluiten: 

1. Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016-II; 

2. Aanstellings- en aanwijzingsbesluit marktmeester 2016. 

 

09 Vaststellen subsidies 2015, nr 5 Zorg en Welzijn 18- 

B&W besluiten: 

Het college stelt de genoemde subsidies 2015 vast, overeenkomstig de verleende subsidies door de 
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gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. 

 

10 Vaststellen subsidies 2015, nr 6, verrekeningen zorg en welzijn 18- 

B&W besluiten: 

Het college stelt de genoemde subsidies 2015 vast, inclusief verrekening van de verleende subsidies door 

de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum. 

 

 


