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01 Bekostiging taakgerichte opslag jeugdhulp 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met aanpassing van de ambulante tarieven jeugdhulp en jeugd GGZ per 1 januari 

2019 tot einde contract zoals opgenomen in bijlage 1; 

2. In te stemmen met een verruiming van de regionale taakgerichte opslag voor (infrastructurele) 

instellingen van € 150.000,-- per 1 januari 2019 tot einde contract; 

3. In te stemmen met een eenmalige regionale vergoeding aan Stichting de Bascule van €45.000,-- in 

2019; 

4. Kennis te nemen van het vertrouwelijke concept rapport ‘Inzicht in overheadkosten ambulante 

Jeugdhulp en JGGZ’ (bijlage 2). 

5. Voor de gemeente Gooise Meren de betreffende bedragen, zijnde        € 34.286,-- en € 10.286,--, te 

dekken vanuit de begrotingspost Immaterieel maatwerk (FCL 6300201-442401); 

6. In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

02 Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Regio Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten:  

1. Het transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 

2. De Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken om vanaf 1 januari 2019 de coördinatie uit te voeren 

en hierover te rapporteren richting het Rijk, de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, 

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren; 

3. De gemeenteraad te informeren via de raadsmededeling. 

 

03 Houten woningen aan de J.J.H. Verhulstlaan  14 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen . 

 

04 Muurgedichten Naarden 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen. 

 

05 Raadsmededeling: Gooise Meren en het VN-Verdrag Handicap 

B&W besluiten: 

De Raad te informeren over  het Plan van aanpak Inclusie. 

 

06 Intrekken beleidsregels loonkostensubsidie , tegenprestatie en studietoeslag 

B&W besluiten: 

De beleidsregels loonkostensubsidie, tegenprestatie en studietoeslag in te trekken per 1 januari 2019. 
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07 Bijdrage bewegingsonderwijs scholen Naarden 2018-2019 

B&W besluiten: 

Het verstrekken van een bijdrage aan schoolbesturen van het basisonderwijs gevestigd in Naarden, voor 

bewegingsonderwijs in schooljaar 2018-2019. 

 

08 Bezwaarschrift aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de gemachtigde van mevrouw 

W. ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 23 augustus 2018 te herroepen en in plaats daarvan een nieuw besluit te 

nemen tot het verlenen van een urgentieverklaring voor woningtoewijzing ten behoeve van een 4-

kamerwoning gelegen binnen de regio Gooi en Vechtstreek; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

 

 


