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01 Beleidsplan Openbare Ruimte en Gebouwen 

B&W besluiten:  

1. Een strategische visie met actiegericht beleidsplan voor de openbare ruimte en gebouwen van de 

gemeente Gooise Meren op te stellen, conform de startnotitie ‘In dialoog naar een integrale visie 

openbare ruimte en gebouwen’; 

2. De gemeenteraad met de raadsmededeling hierover te informeren. 

 

02 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 

B&W besluiten de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2017 vast te stellen. 

 

03 Regeling beleidslijnen schuldhulpverlening gemeente Gooise Meren 2017 

B&W besluiten de Regeling beleidslijnen schuldhulpverlening gemeente Gooise Meren 2017 vast te 

stellen. 

 

Besluit: conform 

04 Vaststellen uitvoeringsbesluiten Oude Begraafplaats 

B&W besluiten:  

1. Het 'Uitvoeringsbesluit voor graven en asbezorging op de Oude Begraafplaats 2017' vast te stellen; 

2. Het 'Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen Oude Begraafplaats 2017' vast te stellen. 

 

Besluit: conform 

05 Beheerplan natuur en overdracht natuurgronden Landgoed Nieuw Cruysbergen 

B&W besluiten:  

1. Het beheerplan voor de natuur in het project Landgoed Nieuw Cruysbergen vast te stellen inclusief 

de hierbij behorende financiële begroting en het (aangepaste) plan voor openbare verlichting; 

2. In te stemmen met het opstellen van een koopovereenkomst onder al afgesproken en nog af te 

spreken voorwaarden waarin de overdracht van het eigendom en het beheer van de natuur in het 

project Landgoed Nieuw Cruysbergen per 1 juli 2019 aan het Goois Natuur Reservaat wordt 

vastgelegd; 

3. In te stemmen met terugstorting van een deel van het door de kopers gestorte afkoopbudget voor 

het beheer van de natuur in het project Landgoed Nieuw Cruysbergen nadat de koopovereenkomst 

(genoemd onder 2) tussen GNR en de gemeente is ondertekend; 

4. In te stemmen met de mededeling aan de gemeenteraad. 

 

06 Advies selectie ontwikkelende partij voor locaties Gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de beoordelingscommissie over te nemen en SKN te selecteren voor de ontwikkeling 

van de locatie stadskantoor Naarden; 

2. Het advies van de beoordelingscommissie over te nemen en Nikkessen/Gooi en Omstreken te 
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selecteren voor de ontwikkeling van de locatie gemeentehuis Muiden; 

3. De raad te informeren over het doorlopen proces en hen met een raadsmededeling het verslag 

proces beoordeling ingebrachte plannen toe te sturen. 

 

07 Opvang nieuwkomers Minister Calsschool 

B&W besluiten de Minister Calsschool, met terugwerkende kracht voor schooljaar 2015-2016, te 

compenseren voor de extra kosten die gemaakt zijn voor de opvang en extra begeleiding van vijf 

nieuwkomers voor een bedrag van € 1900.- per leerling.  

08 Plan wachtlijst voorschoolse educatie   

B&W besluiten:  

1. Peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (VVE-peuter) die op de wachtlijst staan, toe te 

leiden naar een van de reguliere peuterspeelzalen in Gooise Meren; 

2. De ouders van de peuters uit punt 1, gebruik te laten maken van dezelfde financiële regelingen als 

die gelden voor een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie (VVE-peuterspeelzaal), te weten: 

a. Ouderbijdrage van € 18.- per maand voor drie dagdelen. 

b. Bijzondere bijstand tegemoetkoming € 18.- 

09 Armoedebestrijding kinderen 

B&W besluiten de raad te informeren over de middelen die de gemeente heeft ontvangen voor de 

bestrijding van armoede onder kinderen door middel van een raadsmededeling. 

10 Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten 

B&W besluiten tot  het vaststellen van het Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten handboek 

met bijlage.  

11 Collegeafhandeling bezwaarschriftenprocedure 

B&W besluiten: 

1. Advies van B&B-commissie over te nemen; 

2. Het verkeersbesluit daarmee te herbevestigen. 

12 Vaststellen van de Nadere regels Gooise Meren ter uitvoering van de provinciale HIRB-subsidie 

B&W besluiten tot het vaststellen van de Nadere regels Gooise Meren ter uitvoering van de provinciale 

HIRB-subsidie en mandaatverlening aan het afdelingshoofd Mens en Omgeving om subsidies uit dit 

fonds toe te kennen. 

13 Maatschappelijke begeleiding (jonge) statushouders   

1. Een pilot te starten waarin vijftien jonge statushouders individuele coaching/begeleiding krijgen van  

jongerenwerkers/maatschappelijk werk en  sleutelfiguren met als doel: activering,  werk en of 

scholing. 

a. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €27.000,- en dit te dekken uit het budget 

maatschappelijke begeleiding statushouders 6230301/842300; 

2. Extra uren in te zetten voor coördinatie van sleutelfiguren in netwerk statushouders (incl. 

vrijwilligersvergoeding).  

a. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €13.000,- en dit te dekken  uit het budget 
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maatschappelijke begeleiding statushouders 6230301/842300. 

3. Extra activiteiten te organiseren toegespitst op vraag van jonge statushouders zoals: 

diplomawaardering, zwemlessen, informatie over geld, schulden, seksualiteit, ontmoeting.  

a. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €3.000,- en dit te dekken uit het budget 

maatschappelijke begeleiding statushouders 6230301/842300. 

4. De pilotNedwork te continueren met een jaar, waarbij vooral zal worden gefocust op uitstroom naar 

werk- en stageplekken.  

a. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €25.000,- per jaar en dit te dekken uit het 

budget maatschappelijke begeleiding statushouders 6230301/842300. 

14 Keuze exploitant voor aankoop Heidezicht 
B&W besluiten:  
1. Het advies van de beoordelingscommissie over te nemen en de verkoop van Heidezicht aan de 

SEMS Groep goed te keuren voor een bedrag van € 350.000 exclusief BTW en inclusief inventaris;  
2. De raadsmededeling goed te keuren; 

3. Het (adjunct)afdelingshoofd MenO te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen bij de 

juridische afwikkeling van deze verkoop, waaronder begrepen de ondertekening van de koop- en 

leveringsakte, en eventueel een sleutelverklaring. 

15 GAD-meter 2016 

B&W besluiten: In te stemmen met de raadsmededeling GAD-meter over 2016. 

16 Raadsmededeling Onderzoek KSO2016 naar detailhandel in Bussum 
B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over het Koopstromenonderzoek 2016 naar 
detailhandel in centrum Bussum. 

17 Vaststellen geluidbelastingkaarten 2016 

B&W besluiten: 

1. De rapportage Gooise Meren Geluidsituatie 2016 met de EU geluidbelastingkaarten 2016 vast te 

stellen; 

2. Infomil (de coördinerende organisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu) hierover te 

informeren; 

3. De geluidbelastingkaarten 2016 via de website van Gooise Meren toegankelijk te maken; 

4. De inwoners van Gooise Meren hierover middels bijgevoegde publicatietekst te informeren; 

5. De resterende middelen (€131.109,-) van de subsidie van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu 

beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het opstellen van geluidbelastingkaarten en 

actieplan over 2021; 

6. De gemeenteraad middels de raadsmededeling over de geluidbelastingkaarten 2016 te informeren. 

18 Verlenen jaarlijkse subsidie 2017 aan Versa Welzijn 

B&W besluiten aan Versa Welzijn een reguliere (jaarlijkse) subsidie te verlenen ter grootte van € 

1.813.335,- betreffende het jaar 2017. 

19 Parkeerverboden Speelpark Oud Valkeveen 

B&W besluiten akkoord te gaan met een parkeerverbod op de Meentweg en de Oud Huizerweg en een 
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tijdelijk parkeerverbod op een deel van de Valkeveenselaan. 

20 Beslissing op bezwaar tegen het aanwijzen van een locatie voor laadpalen 

1. De bezwaren van de bezwaarmakers tegen 'Het reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van 

auto's op de Van Ostadelaan Naarden’ niet ontvankelijk te verklaren;  

2. In te stemmen met de brief waarin de beslissing op het bezwaar wordt gemotiveerd. 

21 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

B&W besluiten: 

Vast te stellen dat op basis van opgaven van de neveninkomsten over het jaar 2016, geen verrekening 

van neveninkomsten hoeft plaats te vinden. 

22 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 

B&W besluiten: 

1. Een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen voor de planperiode 2018-2022; 

2. De focus van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan te leggen op doelmatig klimaatbestendig 

(stedelijk)waterbeheer; 

3. De ingenieursdiensten, benodigd voor het opstellen van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, 

via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding in te kopen. 

23 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 

B&W besluiten: 

1. Een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen voor de planperiode 2018-2022; 

2. De focus van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan te leggen op doelmatig klimaatbestendig 

(stedelijk)waterbeheer; 

3. De ingenieursdiensten, benodigd voor het opstellen van het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, 

via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding in te kopen. 

 


