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01 Overeenkomst Jeugdsportfonds - Jeugdcultuurfonds 

B&W besluiten:  

1. Het college besluit voor 2017 een contract af te sluiten met het Jeugdsportfonds tot een bedrag van 

€ 55.000,-. 

2. Het college besluit voor 2017 een contract af te sluiten met het Jeugdcultuurfonds tot een bedrag 

van € 16.000,-. 

3. Het college mandateert wethouder G. Struik voor het ondertekenen van de overeenkomsten. 

4. Het college informeert de Raad door middel van een mededeling. 

 

02 Initiatieventafel 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het overzicht van initiatieven over de periode april-december 2016; 

2. In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

03 Raadsmededeling inzake het bestemminsplan Graaf Florislaan 2 te Bussum 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling ter informatie aan de raad. 

 

04 Aanstellings- en aanwijzigingsbesluit deurwaarders Flanderijn Invordering B.V. 2016 

B&W besluiten in te stemmen met het aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn 

Invordering B.V. 2016.  

 

05 Beslissing op bezwaar ontheffing Sluitingsuur café Ome Ko Muiden 

De burgemeester besluit: 

1. Kennis te nemen van advies van 08 september 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen de ontheffing Sluitingsuren ten behoeve van café Ome Ko te Muiden.  

2. Conform het advies van 08 september 2016 het bezwaarschrift ontvankelijk, en ongegrond te 

verklaren  

3. Het besluit van 9 mei 2016 in stand te laten met dien verstande dat het bevoegdheidsgebrek wordt 

gecorrigeerd, het motiveringsgebrek wordt hersteld, en de formulering van de sluitingstijden wordt 

aangepast. 

 

06 Vaststellen subsidie schoolbegeleiding 2015-2016 

B&W besluiten de subsidies schoolbegeleiding definitief vast te stellen. De schoolbesturen van de 

scholen voor basisonderwijs, gevestigd in Naarden hebben voor het jaar 2015-2016 een voorschot 

ontvangen en worden in dit verzamelbesluit behandeld. 

 

07 Harmonisering regelingen van het Sociaal Domein 

B&W besluiten  onderstaande regelingen vast te stellen: 
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1. Beleidsregels Afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 2016 

2. Beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag Gooise Meren 2016 

3. Beleidsregels Verlagingen Participatiewet Gooise Meren 2016 

4. Beleidsregels Verordening Individuele studietoeslag Gooise Meren 2016 

5. Beleidsregels Verordening Tegenprestatie Gooise Meren 2016 

6. Nadere regeling waardering mantelzorgers Gooise Meren 2016 

7. Nadere regels Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gooise Meren 2016 

 

08 Afwijzen gehandicaptenparkeerkaart 

B&W besluiten: 

Een aanvraag om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart af te wijzen. . 

 

09 Subsidies onderwijsachterstandenbeleid 2017 

B&W besluiten: 

1. Het onderwijsachterstandenbeleid met één jaar tot 1-1-2018 te verlengen; 

2. Subsidies tot een maximum van € 430.175,- voor de uitvoering van de reguliere activiteiten in 2017 te 

verlenen. 

 

10 Programma Volwasseneneducatie Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

Het programma Volwasseneneducatie Gooi en Vechtstreek  ter kennis aan te nemen. 

 

11 Het nemen van een besluit op bezwaar 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 12 december 2016 over te 

nemen en 

1. het bezwaar tegen het besluit van 12 juli 2016 niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar tegen het besluit van 9 augustus 2016 ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 9 augustus 2016 te handhaven met aanvulling van de motivering zoals 

aangegeven in het advies en toevoeging van de kadastrale aanduiding Naarden B 828; 

4. het verzoek om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte kosten en vergoeding van het in de 

voorlopige voorzieningenprocedure betaalde griffierecht af te wijzen.  

 

12 Het nemen van een besluit op bezwaar 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 15 december 2016 over te 

nemen en 

1. De bezwaren tegen het besluit van 27 september 2016 (de evenementenvergunning voor het 

houden van de najaarskermis) niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. de bezwaren  tegen het besluit van 30 september 2016 waarbij een tijdelijke omgevingsvergunning is 

verleend voor het afwijken van de bestemming en voor een met de bestemming strijdig gebruik voor 

de periode van één jaar,  ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

3. het bestreden besluit van 27 september 2016 en 30 september 2016 te handhaven. 
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13 Toezicht Wmo 

B&W besluiten: 

1. Vanaf 1 januari 2017 met de gemeenten Blaricum, Eemnes, Hilversum, Huizen,  Laren, Weesp en 

Wijdemeren het toezicht en de handhaving als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

onder te brengen bij de Regio Gooi en Vechtstreek en hiervoor eenmalig € 6.612,-  beschikbaar te 

stellen; 

2. De uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing van de toezichthoudend ambtenaar te 

mandateren aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek; 

3. De Regio Gooi en Vechtstreek op te dragen het college te informeren welke persoon/welke personen 

is/zijn aangewezen als toezichthoudend ambtenaar; 

4. De Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven in 2017 samen met de gemeenten tot een voorstel 

te komen ten aanzien van de structurele invulling van het toezicht en de handhaving en hiervoor 

eenmalig € 6.612,- beschikbaar te stellen. 

 

14 Verzamelbesluit 6, jaarlijkse subsidies 2017 

B&W besluiten om aan onderstaande organisatie een subsidie te verlenen voor het jaar 2017. 

Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg: 

Tienerwerk: € 41.499 

Peuterspeelzalen: € 296.386 (rekening gehouden met bezuiniging van € 15.000) 

Wet OKE: € 111.736. 

 

15 Raadsmededeling Schoonthuis 

B&W besluiten om de raad te  informeren over de voortgang van Schoonthuis. 

16  Harmonisering nadere regels Verordening Jeugdhulp 

B&W besluiten de nadere regels behorende bij de Verordening Jeugdhulp Gooise Meren 2016 vast te 

stellen. 

 


