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01 Bijstelling arbeidsmarktprogramma’s 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling inzake bijstelling arbeidsmarktprogramma’s. 

02 Zorgcontinuïteit Wmo-dagbesteding (dementerende) ouderen 

B&W besluiten:  

1. Instemmen met transitieregelingen incl. transitiekosten zoals verwoord in de bijlagen 1 t/m 5, 

waarmee de continuïteit van zorg voor inwoners die gebruik maken van dagbesteding (Wmo) per 

2021 kan worden geborgd; 

2. De gemeenteraad via de bijgaande Raadsmededeling te informeren over de laatste stand van zaken 

inkoop Sociaal domein individuele voorzieningen jeugd en maatschappelijke ondersteuning w.o. de 

onder besluit 1 genoemde transitieregelingen voor dagbesteding (Wmo),  

bijlage 6. 

03 Beantwoording schriftelijke Raadsvragen van Hart voor BNM over Schouwverslag Centrum Bussum 
B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van Hart voor 
BNM over het Schouwverslag Centrum Bussum. 

04 Vaststellen procedures gebruik bodycams door de Boa’s 

B&W besluiten  

1. De procesbeschrijving voor gebruik van de bodycams vast te stellen, het uitkijken van het 

beeldmateriaal en de opslag van de beeldmateriaal, zoals vastgelegd in de bijgevoegde beschrijving, 

inclusief de bijlage Bijzondere situatie “verdenking strafbaar feit”;  

2. Tot toekennen van autorisatie voor het bekijken van de beelden die de Boa’s gemaakt hebben aan 

de manager afdeling VTH, de coördinator Boa’s en de privacy officer. De Boa’s zijn bevoegd voor het 

bekijken van de beelden die zijzelf hebben gemaakt. 

3. In te stemmen met de raadsmededeling en deze te sturen aan de raad. 

05 Principeverzoek voor de herontwikkeling van het voormalig postkantoor aan de Poststraat 2 

B&W besluiten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om woningen te realiseren in het 

pand aan de Poststraat 2 te Bussum, onder voorwaarde dat het plan voldoet aan het 

woningbouwprogramma, zoals is vastgelegd in de Woonvisie. 

06 Andere marktdag m.b.t. kerst 2020 

B&W besluiten conform artikel 5 lid 3 van de Marktverordening Gooise Meren 2017 donderdag 24 

december 2020 aanwijzen als 'Marktdag' m.b.t. de markt in Naarden. 

07 Weigering omgevingsvergunning Juliana van Stolberglaan 9 

B&W besluiten:  

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en; -  

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarde ontvankelijk te 

verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren; - het bestreden besluit van 

10 september 2020 ongewijzigd te handhaven - met de bekendmaking aan bezwaarde van h et op 

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

08 Indexatie subsidies Sociaal Domein 2021 
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B&W besluiten de subsidies 2021 voor het Sociaal Domein met maximaal 2% te indexeren bij 

professionele organisaties met personele lasten van ten minste 65% in de exploitatie 2021, indien en 

voor zover voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de dienstverlening onder druk staat door de aard 

van de werkzaamheden in combinatie met stijgende (cao)loonkosten. 

09 Niet in behandeling nemen aanvraag omgevingsverg. 

bamboescherm Graaf Florislaan 3 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen  

2. De door bezwaarde ingediende bezwaren ontvankelijk en ongegrond verklaren;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde het advies van de Commissie met het besluit op bezwaar mee 

te zenden. 

10 Verstrekking PMD-zakken 

B&W besluiten: 

1. Instemmen met het besluit van de GAD om de verspreiding van de gele PMD-zakken weer op te 

starten via dezelfde distributiekanalen als voorheen en de te behalen taakstelling van € 100.000 niet 

in te boeken; 

2. De raadsmededeling en de raadsinformatiebrief van de Regio te verzenden naar de raad. 

11 Jaarlijkse subsidie 2021 Stichting Vluchtelingenwerk 

B&W besluiten in te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 137.675,-- voor 

de maatschappelijke begeleiding van 55 statushouders. 

12 Stevig Ouderschap preventieve interventie 

B&W besluiten in te stemmen met continuering van de pilot Stevig Ouderschap door Jeugd en Gezin 

Gooi en Vechtstreek in 2021. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 33.348,-- in 2021, dekking 

uit het innovatiebudget 2021. 

13 Borgen van het Schakelpunt personen met verward gedrag en 

Gevaarsrisico 

B&W besluiten in te stemmen met het inzetten van de gemeentelijke bijdrage aan Burgernet per 01 

januari 2021 voor het borgen van het Schakelpunt verward gedrag en gevaarsrisico. 

14 Lidmaatschap M 50 continueren 

B&W besluiten B&W besluiten het lidmaatschap van de M 50 (platform middelgrote gemeenten) 

continueren en instemmen met het voldoen voor de hiervoor jaarlijkse bijdrage van € 3.500. 

15 Afwijzing aanvraag urgentieverklaring woningtoewijzing 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 29 juli 2020 te handhaven met dien verstande dat de motivering is 

aangepast gelet op het feit dat bezwaarde inmiddels twee jaar inwonend is;  

4. Met verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de 
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hoorzitting mee te zenden. 

16 Kennisgeving jaarverslag Sociale Recherche 2019 

B&W besluiten Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek. 

17 Voor- en Vroegschoolse Educatie protocol  

B&W besluiten in te stemmen met het Voor- en Vroegschoolse Educatie protocol Gooise Meren. 

18 Terrasverruiming i.v.m. Covid 19 t/m 31-10-2021 

B&W besluiten de terrasverruiming voor de horecaondernemers in Gooise Meren mogelijk maken t/m 31 

december 2021. 

 
 


