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01 Solidariteitsregeling nadeelgemeenten gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio 

B&W besluiten de raadsmededeling door te leiden naar de raad. 

 

02 Raadsvragen SBR-granulaat op kunstgrasvelden 

B&W besluiten de raadsvragen van HvBNM, PvdA en GroenLinks (art. 33 RvO) inzake rubberkorrels 

conform format te beantwoorden. 

 

03 Onderzoek naar gemeenschappelijke aankoop Crailo 

B&W besluiten in te stemmen met de mededeling aan de raad inzake het kostenaspect binnen het 

onderzoek naar de gemeenschappelijke aankoop Crailo door Hilversum, Laren en Gooise Meren.  

 

04 Aanvraag jaarlijkse bijdrage GooiTV t.b.v. de distributie van het TV signaal via KPN 

B&W besluiten: 

1. Voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse bijdrage van € 1.815,- te verlenen aan GooiTV ten behoeve van 

de distributie van het TV signaal via KPN;  

2. De kosten ten laste te brengen van de post Lokale Omroep (grootboeknummer 6330401, 

kostensoort 442599). 

 

05 Besluit op bezwaar weigering omgevingsvergunning Kolonel Michaelstraat 29 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar van mevrouw A. ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 4 november 2016 aan te vullen met een nadere motivering zoals in dit 

advies is overwogen, waarom verminderde mobiliteit niet als noodzaak wordt aangemerkt; 

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

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

 

06 Vaststellen subsidie 2015 Otters en Vluchtelingenwerk 

B&W besluiten de genoemde subsidies 2015 vast te stellen van: 

1. De Otters Bussum - conform verleende subsidie van € 60.000,-; 

2. Vluchtelingenwerk Bussum - conform verleende subsidie van        € 49.400,-; 

3. Vluchtelingenwerk Naarden - verhoging met € 10.180,- in verband met 15 extra gerealiseerde 

trajecten (van 15 naar 25) van € 28.808,- naar € 38.988,-; 

4. Vluchtelingenwerk Muiden - verhoging met € 4.000,- in verband met 4 extra gerealiseerde trajecten 

(van 4 naar 8) van € 10.227,- naar € 14.227,-. 

 

 


