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01 Pro-forma bezwaar tegen verrekening kosten Bloemendalerpolder 

B&W besluiten:  

1. Middels de brief pro-forma bezwaar in te dienen tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) 

van Noord Holland zijnde:  

2. “Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 juli 2018, nummer 37688/1082421, 

gepubliceerd op 9 juli 2018 in het provinciaal blad,  tot vaststelling van de verrekening tussen de 

gemeente Gooise Meren en de gemeente Weesp als gevolg van de Wet van 4 juni 2015 tot 

samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de 

gemeente Weesp”. 

3. De raadsmededeling naar de raad te zenden. 

4. Middels brief naar GS aan te geven dat we gebruik willen maken van de door GS geboden 

mogelijkheid tot het hebben van een gesprek. 

 

02 Instemmen met reactie ontwerp Omgevingsvisie NH2050 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de reactie namens de regio Gooi en Vechtstreek op de Ontwerp Omgevingsvisie 

NH2050. 

2. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling. 

  

03 GEM Crailo - aandeelhoudersovereenkomst 

B&W besluiten:  

Gelet op hun besluiten van 19 december 2017 tot aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 

Gebiedsontwikkeling Crailo en van 25 april 2018 tot oprichting van GEM Crailo BV en benoeming van de 

directeur-bestuurder van GEM Crailo BV, in te stemmen tot:  

1. Het aangaan van de Aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GEM Crailo BV; 

2. Het aangaan van de Akte van toetreding; 

3. Benoeming van G. Hendriks als gevolmachtigde van de gemeente als aandeelhouder van GEM Crailo 

BV conform de voorwaarden van bijgevoegde volmacht en hem te belasten met de uitvoering van 

dit besluit; 

4. Benoeming van wethouder J. Franx als lid van het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV; 

5. Kennis te nemen van de Managementovereenkomst met de directeur-bestuurder van GEM Crailo 

BV. 

04 Vervolgvragen AH filiaal in Naarden-Vesting 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen over de Albert Heijn in de 

vesting Naarden. 

05 Starten gerechtelijke onteigeningsprocedure voor aanleg rotonde Churchillstraat rijksweg in 

Naarden 

B&W besluiten in te stemmen met het starten van de gerechtelijke onteigeningsprocedure om de 

benodigde grond in eigendom te krijgen, voor aanleg van de rotonde Churchillstraat rijksweg in Naarden. 
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06 GAD-meter 2017 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling GAD-meter over 2017. 

 

07 Vervolg uitkomst leerlingen- en jeugdhulpvervoer 

B&W besluiten de gemeenteraad kennis te laten nemen van het vonnis van de rechter over het kort 

geding met betrekking tot inkoopprocedure leerlingen en jeugdhulpvervoer. 

 

08 Vaststellen tussentijds evaluatieverslag beleidsplan VTH 

B&W besluiten het tussentijdse evaluatieverslag beleidsplan VTH Gooise Meren 2017-2020 vast te stellen 

en dit informatie naar de gemeenteraad te sturen. 

 

09 Jaarverslag Wet Kinderopvang Gooise Meren 2017 

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag Kinderopvang Gooise Meren 2017 vast te stellen; 

2. Het jaarverslag Kinderopvang 2017 beschikbaar te stellen aan de minister (Inspectie onderwijs) door 

het te publiceren op "waarstaatjegemeente.nl"; 

3. De raad te informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2017 door middel van een 

raadsmededeling. 

 

10 Wmo taxi vervoerder failliet 

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

uitvoerders van de Wmo taxi. 

 


