
 
 

 

 

1. Beleidsregels Doe-budget Gooise Meren 2021  

B&W besluiten: 

1. De ‘Regeling Doe-budget 2019’ in te trekken per 1 juli 2021.  

2. De ‘Beleidsregels D0e-budget Gooise Meren 2021’ vast te stellen per 1 juli 2021.  

3. De manager van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein te mandateren om beleidsregels 

met betrekking tot het Doe-budget uit te voeren en daartoe besluiten te nemen. 

 

 

2. Aanvullende beleidslijn ‘Pauze eigen bijdrage Wmo in specifieke gevallen’ 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de bijgaande aanvullende beleidslijn 'Pauze eigen bijdrage Wmo in 

specifieke gevallen'; 

2. In te stemmen met bijgaande Raadsmededeling. 

 

 

3. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van D66 over doelgroepenvervoer irt 

Verkenning naar een financieel gezondsociaal domein 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over doelgroepenvervoer irt Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein. 

 

 

4. Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD over Starters in de knel in status 

jongerenhuisvesting GM 

B&W besluiten akkoord te gaan met de  beantwoording van de schriftelijke 

vragen van VVD over Starters in de knel - status jongerenhuisvesting Gooise Meren.    

 

5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen GL en D’66 over Berichtgeving Gooi en 

Eemlander, b.o.b. Landstraat 52, over bouwproject Euramipand 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GL en 

D'66 over beslissing op bezwaar Landstraat 52, bouwproject Euramipand. 

 

 

6. Advies voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VNG van 16 juni 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het overleg van 16 juni 2021 van 

de ALV van de VNG. 

 

 

 

 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 15 juni 2021 

 



7. Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over Woonakkoord Regio Gooi & Vechtstreek 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 

over Woonakkoord Regio Gooi & Vechtstreek. 

 

 

8. Ontwikkelperspectief Diemerscheg  

B&W besluiten  

1. Het Ontwikkelperspectief Diemerscheg als bouwsteen voor de Omgevingsvisie Gooise 

Meren vast te stellen;  

2. De gemeenteraad over het besluit van het college te informeren via bijgaande 

raadsmededeling. 

 

 

9. Besteding lokale middelen aanpak dakloosheid 

B&W besluiten  

1. Stichting MEE in 2021 een aanvullende (incidentele) subsidie te verstrekken van € 48.650,- 

om het toegenomen beroep op onafhankelijke cliëntondersteuning in 2021 op te vangen 

en om de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de uitvoeringsdienst sociaal domein en 

Versa Welzijn mogelijk te maken.  

2. De lasten van de aanvullende subsidie voor € 32.051 te dekken uit de incidentele middelen 

voor de aanpak van thuisloosheid 2021 (kostenplaats 6310101 – 434329 ) en het resterende 

deel ter hoogte van € 16.599 te verwerken in het tweede voortgangsverslag 2021. 

 

 

10. Rapport Rekenkamercommissie Buurt- en burgerparticipatie in Gooise Meren stukken  

B&W besluiten: de brief naar de Rekenkamercommissie te sturen als reactie op het Rapport 

Buurt- en burgerparticipatie in Gooise Meren. 

 

 

11. Samenwerkingsovereenkomst bewonersplatform 

B&W besluiten: 

1. Een model-samenwerkingsovereenkomst (bijlage) vast te stellen, die als basis dient voor 

met diverse bewonersplatforms af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten;  

2. Mandaat te verlenen aan het adjunct afdelingshoofd M&O om 

samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met bewonersplatforms conform de 

modelsamenwerkingsovereenkomst, met een looptijd van maximaal drie jaar na 

ondertekening;  

3. Mandaat te verlenen aan het adjunct afdelingshoofd M&O om in individuele gevallen 

aanpassingen van ondergeschikt belang door te voeren in de 

modelsamenwerkingsovereenkomst; 

 

 

 



12. VKB plaatsen oplaadpaal bij Simon Stevinweg 39 - Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer C.J.J. E. 

ontvankelijk te verklaren;  

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

3. Het bestreden besluit van 8 juli 2020 ongewijzigd in stand te laten;  

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

alsmede het verslag van de telefonische hoorzitting mee te zenden. 

 


