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01 Versturen RM Informatiebijeenkomst Ondergrondse Hoogspanningskabels 

B&W besluiten:  

De raadsmededeling over de informatiebijeenkomst van 12 juli aanstaande over ondergrondse 

hoogspanningskabels aan de raad aan te bieden. 

 

02 Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 

B&W besluiten:  

1. Het toelatingsdocument jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019-2021 vast te stellen; 

2. Mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om 

de toelating van inschrijvers jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren; 

3. Mandaat en, voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft, tevens volmacht te 

verlenen aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om het 

contractbeheer uit te voeren, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen 

van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband 

(kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren van een rechtsgeding; 

4. In te stemmen met het convenant borging jeugdbescherming en jeugdreclassering tussen de 32 

gemeenten van zes jeugdhulpregio’s; 

5. in te stemmen met, voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft,  de 

ondertekening van het convenant borging jeugdbescherming en jeugdreclassering door de 

verantwoordelijk portefeuillehouder; 

6. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het convenant borging jeugdbescherming en 

jeugdreclassering tot 1 januari 2020 op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met 

de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur; 

7. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het toelatingsdocument jeugdbescherming en 

jeugdreclassering 2019-2021 tot publicatie op de aanbestedingskalender op 11 juli 2018 op 

grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 

lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

03 Advies voor het overleg van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek  12 Juli 2018 

B&W besluiten:  

Akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 14 juli 2018 van het Algemeen 

Bestuur/Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. 

 

04 Veiligheidsgevoel en handhaving Keverdijk 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. artikel 33. 

 

05 Uitkomst inkoop leerlingenvervoer 

B&W besluiten de gemeenteraad kennis te laten nemen van de uitkomst van de inkoop 

leerlingenvervoer. 
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06 Zienswijze juridische fusie Het Gooi en Omstreken 

B&W besluiten: 

Een positieve zienswijze te geven op de voorgenomen fusie van Woningbouwvereniging Van Erfgooiers 

en de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken. 

 

07 Jaarverslag 2017 Sociale Recherche 

B&W besluiten: 

Het college stelt het jaarverslag van de Sociale Recherche 2017 vast en legt het ter kennisname voor aan 

de gemeenteraad. 

 

 


