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01 Transporteren woningen tussen Dudok Wonen en Goois Wonen 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de overheveling van 37 woningen van de stichting Dudok Wonen naar Goois 

Wonen B.V.; 

2. Dudok wonen in kennis brengen van dit besluit middels brief.  

 

02 Ontwerp Peilbesluit IJsselmeergebied 2018-2022 

B&W besluiten:  

1. De zienswijze van de gemeente op het 'ontwerp peilbesluit IJsselmeergebied 2018-2022' naar 

Rijkswaterstaat te sturen;  

2. De antwoorden op de vragen van raadslid Voskuil (PvdA) van 16 oktober jl. naar de griffie te sturen. 

 

03 Tussentijdse oplossing voor geurproblematiek Givaudan 

B&W besluiten de raadsmededeling betreffende de tussenoplossing voor de geurproblematiek Givaudan 

aan de raad aan te bieden. 

 

04 Wmo taxi - Faillissement Besseling 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over het faillissement van één van de vervoerders van de 

Wmotaxi. 

 

05 Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het Werkdocument Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein; 

2. De prioritering vast te stellen zoals aangegeven in het Werkdocument; 

3. De gemeenteraad te informeren middels een  Raadsmededeling. 

 

06 Gebruik Naardertrekvaart 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van overleg over het toekomstig 

gebruik van de Naardertrekvaart door watersporters middels een raadsmededeling. 

 

07 Lijst waardevolle bomen 

B&W besluiten de raadsmededeling Lijst Waardevolle bomen aan de raad aan te bieden. 

 

08 Aanpassen intentieovereenkomst Borgronden 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de aangepaste Intentieovereenkomst Borgronden; 

2. Wethouder Boland te machtigen de aangepaste Intentieovereenkomst Borgronden te 
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ondertekenen. 

 

09 Extra ambulant jongerenwerk 2018 

B&W besluiten: 

1. Het extra ambulant jongerenwerk om jeugdoverlast aan te pakken te continueren in 2018 en  

2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 60.000,-- en dit te dekken uit collectieve 

voorzieningen 6280101/434329. 

 

 


