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1. Memo beantwoording motie vuurwerkshow 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording Memo motie vuurwerkshow aan de raad. 

 

2. Ruimingsbeleid 

B&W besluiten:  

1. Het ruimingsbeleid  "Ruimte voor de toekomst" vast te stellen; 

2. In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

3. Het nemen van een besluit op bezwaar 

B&W besluiten:  

1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren; 

2. Het bestreden besluit van 2 februari 2016 te handhaven en daarbij de motivering van het besluit uit te 

breiden; 

3. Een en ander overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 16 juni 2016. 

  

4. Besluit op bezwaar Larix 40 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het advies van 27 juni 2016 van de Commissie voor de bezwaarschriften in verband 

met een ingediend bezwaarschrift (met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor het vellen of 

doen vellen van 49 bomen op het perceel Larix 40 te Bussum) en het advies over te nemen. 

2. Het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van 49 bomen 

op het perceel Larix 49 niet ontvankelijk verklaren. 

 

5. Vaststellen procedure bij  afwijken inkoopreglement 

B&W besluiten:  

Totdat nieuw inkoopbeleid is vastgesteld is de Directie bevoegd om afwijkingen van het inkoopreglement 

(minder concurrentie  en/of gunning op sec prijs) goed te keuren.  

 

6. Overeenkomst parkeren Bensdorp 

B&W besluiten in te stemmen met de overeenkomst ‘Aanvullende afspraken op de Koop- en realisatie- en 

anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en Bouwbedrijf Noordersluis B.V. met betrekking tot 

Plangebied Bensdorp te Bussum’. 

  

7. Samenwerking gemeente Weesp op het Sociaal Domein 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de intentieverklaring dienstverleningsoverkomst Sociaal Domein Weesp en Gooise 

Meren; 

2. In te stemmen met het toesturen aan de Raad van de Raadsmededeling rondom de te onderzoeken 

samenwerking met Weesp op het Sociaal Domein. 
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8. Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. het Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum (KVC, voorheen 

Verkeerscirculatieplan Centrum). In de bijlage is hiervoor een overzicht opgenomen; 

2. In te stemmen met het voortzetten van de doorontwikkeling van het KVC, waarin als eerste een 

informatief moment bij de raad wordt belegd in een thema-uur. Afhankelijk van de uitkomst van de 

bespreking met de raad, wordt het, al dan niet aangepaste, plan voorgelegd aan de aan de klankbordgroep 

en overige belangstellenden. Na de raadpleging wordt het concept KVC voorgelegd aan de raad ter 

besluitvorming. 

 

9. Vereffening gemeente Gooise Meren inzake Wet Ahri aangaande grenswijziging Bloemendalerpolder 

B&W besluiten:  

1. Akkoord te gaan met de brief voor Gedeputeerde Staten inzake “vereffening Gemeente Gooise Meren en 

Weesp inzake Wet Ahri”; 

2. Akkoord te gaan met de raadsmededeling. 

 

10. Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning 
B&W besluiten:  
1. Het rapport van Regio Gooi en Vechtstreek m.b.t. eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning ter 
kennisname naar de Raad sturen voorzien van bijgevoegde raadsmededeling.  

2. Nader onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage regeling af te wachten en hierna besluiten of 

aanpassing van de huidige eigen bijdrage regeling overwogen moet worden. 

 

11. Stand van zaken intensiveringsprogramma Participatie 
B&W besluiten:  

Het college informeert de Raad over het intensiveringsprogramma door middel van een raadsmededeling. 

  

12. Jaarrapportage 2015 Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten:  

Het college adviseert de raad in te stemmen met de jaarrapportage 2015 van het Veiligheidshuis Gooi en 

Vechtstreek (VHGV). 

 

13. Procedure veilig gebruik en beheer Suwinet 

B&W besluiten de “Procedure veilig gebruik en beheer Suwinet” (inclusief de bijlagen) van de gemeente Gooise 

Meren vast te stellen. 

 

14. Subsidie bewegingsonderwijs voor basisscholen in Naarden 

B&W besluiten: 

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

bewegingsonderwijs in schooljaar 2016-2017. 
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15. Beslissing op bezwaar bijstandsaanvraag voor levensonderhoud 

B&W besluiten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en handhaaft het bestreden besluit, onder wijziging 

en aanvulling van de gronden en de motivering van het besluit zoals in het advies van de commissie is 

verwoord. 

 

16. Landgoed Nieuw Cruysbergen 

B&W besluiten: 

1. Het college stemt in met de derde aanvullende overeenkomst en de brief tussen de gemeente en de 

ontwikkelaar voor het project Landgoed Nieuw Cruysbergen; 

2. Het college stemt in met de mededeling aan de leden van de raad met betrekking tot Landgoed Nieuw 

Cruysbergen. 

 

17. Besluit op bezwaar bso Meerweg 63 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 17 juni 2016 van de Commissie voor de bezwaarschriften in verband 

met een ingediend bezwaarschrift (met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor het handelen 

in strijd met de ruimtelijke ordening ten behoeve van de vestiging van een buitenschoolse opvang in een 

deel van het clubgebouw van voetbalvereniging BFC op het perceel Meerweg 63 te Bussum) en het advies 

van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen; 

2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 9 februari 2016, met betrekking tot het afwijzen van een 

ingediend legalisatieverzoek, ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 

 


