
Openbare besluitenlijst B&W  
d.d 18 december 2018  
 
 
 
 

 
 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

01 Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling over de voortgang van het proces om te komen tot een herijkte 

gebiedsvisie voor het centrum van Bussum. 

 

02 Wijziging Nadere regels Wmo 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de wijzigingen van hoofdstuk 3 van de Nadere regels Wmo 2018 met ingang van 1 

januari 2019 en daarbij hernoemen tot de Nadere regels Wmo Gemeente Gooise Meren 2019.  

 

03 Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

B&W besluiten: 

De Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Gooise Meren 2019 vast 

te stellen conform concept. 

 

04 Horecabeleid 

B&W besluiten: 

Akkoord te gaan met de beantwoording van de Raadsvragen over het horecabeleid en de participatie.    

 

05 Speciaal fonds voor zonnepanelen op scholen 

B&W besluiten: 

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen. 

 

06 Benoeming gemeentelijke lijkschouwer 

B&W besluiten: 

1. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) als bedoeld 

in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan de directeur publieke gezondheid van 

de GGD Regio Gooi en Vechtstreek; 

2. De mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als er van de onder 1 vermelde 

bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie is benoemd tot gemeentelijke lijkschouwer. 

 

07 Werkzaamheden Rijksweg 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de ondertekening van de overeenkomst met Rijkswaterstaat met afspraken 

over de aanleg van de rotonde Churchillstraat (Naarden); 

2. In te stemmen met een mededeling aan de raad over het besluit van het college. 
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08 Verzoek om garantstelling ten gunste van GEM Crailo b.v. aan BNG af te geven 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de akte van borgtocht referentie E2a/01122010. 

 

09 Programma en overzicht huisvesting onderwijsvoorzieningen 2019 

B&W besluiten: 

1. Het vaststellen van Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2019; 

2. Het vaststellen van een bekostigingsplafond ten behoeve van de investeringen van   

€ 7.500.000,--inclusief BTW conform het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2019. 

 


