
 
 

 
 

Zaaknummer 41421  

1. Beantwoording schriftelijke vragen GDP Petitie handhaaf snelheid Ceintuurbaan Bussum  

B&W besluiten de beantwoording van de schriftelijke vragen van de GDP over Petitie 

handhaaf snelheid Ceintuurbaan Bussum vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 43496  

2. Indexatie tarieven individuele voorzieningen sociaal domein 2022 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met een eenmalige aanpassing van de voorlopige indexatie over 2022 van 

1,94% (50% OVA) naar 2,50% voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering, 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen m.u.v. de verblijfspercelen 

waarvoor de tarieven in juli 2021 herzien zijn;  

2. In te stemmen met een aanvullende voorlopige indexatie over 2022 van 0,83% voor de 

ingekochte verblijfsvoorzieningen waarvan de tarieven per 1 juli 2021 herzien zijn; 

3. In te stemmen met een eenmalige aanvullende indexatie voor de overeenkomsten 

Bescherming en Opvang en Gesloten Jeugdhulp van 1,13% waarmee de totale indexatie 

per 1 januari 2022 voor deze voorzieningen 3,48% wordt; 

4. In te stemmen met een eenmalige afwijking van de contractueel overeengekomen 

peildatum van 1 oktober voor de indexatie van de overeenkomst hulp bij het huishouden 

en de indexatie 2022 vast te stellen zodra het looneffect van de cao VVT per 1 januari 2022 

bekend is; 

5. Jeugdzorg Nederland te berichten conform bijgevoegde concept antwoordbrief; 

6. Een afschrift van deze antwoordbrief in handen te stellen van de gemeenteraad. 

 

 

Zaaknummer 41504  

3. Beleidsregel artikel 2:46 Algemene Plaatselijke Verordening  

De burgemeester besluit beleidsregel artikel 2:46 Algemene plaatselijke verordening Gooise 

Meren 2020, sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen, vast te stellen. 

 

 

Zaaknummer 41337  

4. Subsidie SKBNM VVE en peuteropvang 2022  

B&W besluiten: 

1. De jaarlijkse subsidie peuteropvang, voorschoolse educatie en HBO coach aan SKBNM, 

voor het jaar 2022, ter hoogte van € 308.707,20 vast te stellen; 

2. De eenmalige subsidie ter hoogte van € 142.501,35 voor tijdelijk extra peuteropvang en 

voorschoolse educatie en HBO coach aan SKBNM voor het jaar 2022, vast te stellen. 

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 18 januari 2022 

 



 

Zaaknummer 40889  

5. Eenmalige subsidie uitbreiding Opstapje & Opstap in Muiden en Muiderberg, Versa 

Welzijn, 2022-2023  

B&W besluiten in te stemmen met de eenmalige subsidiebeschikking voor uitbreiding 

Opstapje & Opstap in Muiden en Muiderberg aan Versa Welzijn voor de periode 1 januari 2022 

tot en met 31 juli 2023 ter hoogte van € 115.000,-. 

 

 

Zaaknummer 43792 

6. Informatiebrief voortgang arbeidsmarktprogramma's  

De raad te informeren over de voortgang van de arbeidsmarktprogramma's 'Perspectief op 

Werk' en 'Werken aan Werk' aan de hand van een raadsmededeling. 

 


