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01 Afronding Project verbouwing Gemeentehuis 

B&W besluiten:  

1. Het project huisvesting af te ronden inclusief de financiele verantwoording; 

2. De overschrijding van het projectkrediet ad €207.957  te verwerken in de eerste 

voortgangsrapportage 2018; 

3. De Raad te informeren over de afsluiting van het project door middel van de raadsmededeling. 

 

02 Bestuurlijk reactie Rekenkamerrapport 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de concept bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Grip op samenwerking.  

 

03 Beroep tegen afwijzing zebrapad Brinklaan Noord in Bussum 

B&W besluiten:  

1. Het bezwaar van een bewoner van de Brinklaan tegen het afwijzen zebrapad Brinklaan Noord 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Het bezwaar van een bewoner van de Brinklaan tegen het afwijzen zebrapad Brinklaan Noord 

ongegrond te verklaren; 

3. Om geen verkeersbesluit te nemen tot aanleg van een zebrapad; 

4. De bewoner schriftelijk op de hoogte te stellen van de inhoudelijke motivering van het besluit om 

geen zebrapad aan te leggen.  

 

04 Visie Muiden Zuidwest 

B&W besluiten: 

De raad te informeren over het opstellen van de visie Muiden Zuidwest met de raadsmededeling 

‘Participatie visie Muiden Zuidwest’. 

 

05 Verlenen jaarlijkse subsidie 2018 aan Versa Welzijn 

B&W besluiten: 

1. Aan Versa Welzijn in 2018 de jaarlijkse subsidie voor de reguliere werkonderdelen te verlenen van € 

1.796.452,-; 

2. Aan Versa Welzijn in 2018 eenmalige subsidie voor extra (preventieve) taken te verlenen van € 

239.006,-. 

 

06 Verlenen jaarlijkse subsidie 2018 aan Versa Welzijn 

B&W besluiten: 

3. Aan Versa Welzijn in 2018 de jaarlijkse subsidie voor de reguliere werkonderdelen te verlenen van € 

1.796.452,-; 

4. Aan Versa Welzijn in 2018 eenmalige subsidie voor extra (preventieve) taken te verlenen van € 

239.006,-. 
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07 Bestuurlijke instemmingsverklaring Agenda IJsselmeergebied 

B&W besluiten: 

Kennis te nemen van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de Bestuurlijke Instemmingsverklaring 

Agenda IJsselmeergebied te ondertekenen.  

 

08 Besluit op bezwaar tegen het niet opleggen herplantplicht Alberdingk Thijmlaan 1 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 26  april 2018 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door mevrouw W. M. en door 

mevrouw G. V. ontvankelijk te verklaren; 

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 30 januari 2018 ongewijzigd in stand te laten;  

4. met de bekendmaking van het op het bezwaar genomen besluit aan bezwaarden en aan 

vergunninghouder, het advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

09 Intensiveren begeleiding statushouders 

B&W besluiten: 

1. De interne en externe processen rond de integratie en participatie van statushouders te versterken 

en te continueren d.m.v.  

a. de uitvoeringsdienst uit te breiden (1 fte)  met een consulent statushouders tijdelijk voor 3 

jaar. 

b. de pilot intensieve begeleiding jonge statushouders te verlengen met een jaar en uit te 

breiden met de functie van cliëntondersteuner  

2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 195.000,--;  

3. Dit bedrag gedeeltelijk te dekken uit de jaarlijks inkomsten van het Rijk voor maatschappelijke 

begeleiding en gedeeltelijk uit bestaande begroting op kostenplaats Vreemdelingen. 

 

10 Toekomstbeeld Echobos - definitief 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties; 

2. In te stemmen met de definitieve versie van het Toekomstbeeld Echobos. 

 


