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01 Rapport en Signalement "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" 

B&W besluiten  

De raad te informeren over het rapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - toezicht bij de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering",  het signalement "Kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd - Jeugdbeschermingsketen in gevaar" en de reactie van uw college hierop, conform de 

raadsmededeling. 

 

02 Communicatie- en Participatieplan Aan de Gooise Kust, fase 2 

B&W besluiten  

1. Het “Communicatie- en participatieplan Visie Aan de Gooise Kust” vast te stellen; 

2. In te stemmen met de Raadsmededeling. 

 

03 Bestemmen dividend 2018 Tomingroep 

B&W besluiten: 

Het aanbieden van de Raadsmededeling aan de raad. 

 

04 Beslissing op bezwaar inzake afwijzing verzoek handhaving Prinses Margrietplantsoen 28 

B&W besluiten: 

1. Het namens G. H. ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 6 juni 2019 te handhaven en de motivering uit te breiden; 

4. Het verzoek om kostenvergoeding af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan de gemachtigde van H. en aan de derde-belanghebbende van het op 

bezwaar genomen besluit, het advies, de pleitnota en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

05 Verwijsindex risicojongeren 

B&W besluiten: 

1. Het Convenant Verwijsindex Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen conform bijgevoegd 

geactualiseerd concept convenant; 

2. De Regio Gooi en Vechtstreek (of de daarmee belaste medewerker) te machtigen om namens het 

college instanties en functionarissen aan te sluiten op de Verwijsindex als convenantbeheerder 

conform  concept machtigingsbesluit; 

3. Het adjunct-hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren te 

mandateren de in het convenant genoemde lokale functionarissen aan te wijzen; 

4. De burgemeester besluit wethouder G.J. Hendriks te mandateren het Convenant Verwijsindex Regio 

Gooi en Vechtstreek te ondertekenen op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet. 

 

06 Budgethoudersregeling Gooise Meren 2019 

B&W besluiten: 

1. Budgethoudersregeling Gooise Meren 2019 vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 
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2019. 

2. De bevoegdheid om de Budgethoudersregeling in de toekomst te wijzigen, over te dragen aan de 

gemeentesecretaris. 

 

 


