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01 Oordeel IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018 (Provincie Noord-Holland) 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van het IBT-oordeel van de provincie Noord-Holland uitvoering taken toezicht en 

handhaving omgevingsrecht 2018; 

2. De gemeenteraad door middel van een raadsmededeling op de hoogte te stellen van het IBT-

oordeel. 

02 Naarden buiten de Vesting - stand van zaken verkeersonderzoek 

B&W besluiten de raad te informeren over de stand van zaken van het verkeersonderzoek dat wordt 

uitgevoerd voor de projecten binnen het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. 

03 Raadsvragen GDP over ambtelijke capaciteit 

B&W besluiten de vragen van het GDP over ambtelijke capaciteit te beantwoorden 

04 Kansen pakken sociale woningbouw Amersfoortsestraatweg Naarden en Bredius Muiden 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van raadsvragen GDP betreffende kansen pakken 

sociale woningbouw Amersfoortsestraatweg Naarden en Bredius Muiden. 

05 Subsidie Stichting Bidaya 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de vervolgvragen art. 33 over de subsidiëring 

van de Stichting Bidaya. 

06 Mandaat beslissingsbevoegdheid toetreding Verwijsindex risicojongeren 

B&W besluiten een beleidsadviseur Sociaal domein van de afdeling Mens en Omgeving van de gemeente 

Gooise te mandateren om namens het college te beslissen over de toetreding van instanties en 

functionarissen tot het “Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Noord-Holland Regio Gooi & 

Vechtstreek” en hun aansluiting op de Verwijsindex risicojongeren, conform concept-mandaatbesluit. 

07 Samenwerkingsconvenant en privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het samenwerkingsconvenant Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek; 

2. Het privacyprotocol Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. 

3. Het gelijktijdig intrekken van de Algemeen Privacy en Samenwerkingsconvenant Casusoverleggen 

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2012; 

4. Het aanwijzen van de burgemeester om namens de gemeente Gooise Meren beide documenten te 

ondertekenen. 

08 Verhoging reizigersbijdrage Wmo-taxi 

B&W besluiten in te stemmen met het verhogen van de reizigersbijdrage van de Wmo-taxi met € 0,05 

per zone naar € 0,60 per zone. 

09 Inkoop 24/7 zorg in de wijk en crisisfunctie 

B&W besluiten: 

1. De overeenkomst met Kwintes inzake de inkoop van 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid en 
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crisisregiefunctie vast te stellen; 

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

toelating van de contractpartij uit te voeren; 

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

101 Raadsmededeling motie financiële afspraken Huizen archiefdienst 

B&W besluiten de gemeenteraad op de hoogte brengen van het antwoord op de motie “financiële 

afspraken Huizen archiefdienst” door middel van een raadsmededeling. 

11 Plan van Aanpak Jongeren op Gezond Gewicht 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Jongeren op Gezond Gewicht gemeente Gooise Meren 

(bijlage 1); 

2. Het Plan van Aanpak met een raadsmededeling ter kennisgeving aan de raad te sturen. 

12 Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 

B&W besluiten kennis te nemen van de deelname van de gemeente Gooise Meren aan het tweejaarlijkse 

woningbehoefte onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam. 

13 Actualiseren mandaatlijst college en mandaatlijst burgemeester 2019 

B&W besluiten: 

1. Het college en de burgemeester trekken de op 9 januari 2018 vastgestelde mandaatlijsten in.  

2. Het college mandateert de bevoegdheden in de “mandaatlijst bevoegdheden college van 

burgemeester en wethouders” aan de in de lijst genoemde functionarissen. 

3. De burgemeester mandateert de bevoegdheden in de “mandaatlijst bevoegdheden 

burgemeester” aan de in de lijst genoemde functionarissen. 

4. Het college en de burgemeester staan toe dat de bevoegdheden door de afdelingshoofden 

kunnen worden onder gemandateerd. 

 


