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01 Inkoop individuele maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het toelatingsdocument Hulp bij het Huishouden (bijlage 1);  

2. In te stemmen met het toelatingsdocument Maatschappelijke Ondersteuning (bijlage 2);  

3. In te stemmen met het toelatingsdocument Jeugdhulp Voorzieningen (bijlage 3);  

4. In te stemmen met het toelatingsdocument Gecertificeerde Instellingen (bijlage 4);  

5. In te stemmen met het voorstel ‘Taakgerichte financiering’ (bijlage 5);  

6.  In te stemmen met de tarieven voor de voorzieningen behorende bij de toelatingsdocumenten 

hierboven genoemd onder 1 t/m 4, zoals opgenomen in het ‘Overzicht tarieven en indexering’ in 

bijlage 6;  

7. In te stemmen met de indexering van de tarieven voor de voorzieningen zoals opgenomen in de 

toelatingsdocumenten hierboven genoemd onder 1 t/m 4 op basis van de parameters zoals 

genoemd het ‘Overzicht tarieven en indexering’ in bijlage 6; 

8. Kennis te nemen van de adviezen van onderzoeksbureau HHM over de te hanteren tarieven binnen 

de toelatingsdocumenten zoals genoemd onder 1 t/m 4 (bijlagen 7 t/m 11) ; 

9. Kennis te nemen van de nota van beantwoording met daarin input van adviesraden op een eerdere 

versie van de toelatingsdocumenten (bijlage 12); 

10. Kennisnemen van de positieve advisering van de adviesraden sociaal domein, waaronder het Beraad 

Gooise Meren, op de toelatingsdocumenten zoals hierboven genoemd onder 1 t/m 4 (bijlage 13). 

02 Vaststellingen subsidies SKBNM 2019 

B&W besluiten de in 2019 aan SKBNM verleende subsidies vast te stel 

03 Financiële verantwoording Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019 

B&W besluiten in te stemmen met de financiële verantwoording Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019 

die verstuurd wordt naar de Inspectie van het Onderwijs. 

04 Ontwikkeling Emmalocaties 

B&W besluiten  

1. Te starten met het participatieproces om te komen tot de opdrachtformulering voor de ontwikkeling 

van de 'Emmalocaties';  

2. De 'Vertrekpuntnotitie' vast te stellen en het participatieproces daarop te baseren;  

3. De gemeenteraad hierover te informeren aan de hand van bijgevoegde 'raadsmededeling 

Ontwikkeling Emmalocaties';  

4. Omwonenden en belanghebbenden te informeren aan de hand van bijgevoegde vooraankondiging. 

05 BSO Dynamo 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie voor schooljaar 2020-2021 van € 35.000 

aan SKBNM voor de (door)start van BSO Dynamo; 

2. Deze kosten te dekken uit het innovatiebudget. 

06 Raadsvragen Kadastraal perceel B 1351 te Naarden 

B&W besluiten de Raadsvragen van D66, Goois Democratisch platform en de PvdA te beantwoorden 
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middels bijgevoegde concepten 

07 Beslissing op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek  

Meijerkamplaan 39 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 9 juli 2020 van de Commissie voor de bezwaarschriften in het 

bezwaarschrift tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek over Meijerkamplaan 39 in Bussum; 

2. Het advies over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 6 januari 2020 (afwijzing verzoek om handhaving) conform het advies in 

stand te laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten af te wijzen. 

08 Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing urgentieaanvraag woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  

2. Het bestreden besluit van 6 mei 2020 ongewijzigd in stand te laten;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde van het op het bezwaar genomen besluit het advies en het 

verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

09 Jaarverslag Wet Kinderopvang Gooise Meren 2019 

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2019 vast te stellen’ 

2. Het jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2019 beschikbaar te stellen aan de minister (Inspectie 

van het onderwijs); 

3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2019 door middel van een 

raadsmededeling. 

10 Onderwijsagenda Gooi en Vechtstreek 2020 -2022 

B&W besluiten de raad te informeren over de Onderwijsagenda Gooi en Vechtstreek 2020 – 2022 door 

middel van een raadsmededeling. 

11 Instemmen met ontwerp bestemmingsplan voor het toepassen van de Ruimte voor Ruimte regeling 

aan de Amsterdamsestraatweg 71 te Naarden 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Amsterdamsestraatweg 71”;  

2. De procedure ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te starten en het ontwerp 

bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

3. In te stemmen met de concept planschadeovereenkomst ‘Amsterdamsestraatweg 71, te Naarden’;  

4. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan het afdelingshoofd M&O;  

5. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van 

het ontwerp bestemmingsplan ‘Amsterdamsestraatweg 71’. 

 


