
 
 

 
 

1. Raadsmededeling ‘Afweging wel/niet financiële draagkracht inwoner als weigeringsgrond 

voor indicatie huishoudelijke hulp’ 

B&W besluiten in te stemmen met de inhoud van bijgaande memo aan de gemeenteraad: niet 

aansturen op een proefproces huishoudelijke hulp. 

 

 

2. Extra plannen Versa - coronatijd 

B&W besluiten: 

1. Eenmalige steun te verlenen aan Versa voor de volgende activiteiten als gevolg van de 

corona maatregelen: 

a. Vrijwilligerscentrale € 17.700,- 

b. Soepen in de wijk € 2.500,- 

c. Activiteiten voor kinderen in Naarden € 2.000,- 

d. Ambulant jongerenwerk Muiden/Muiderberg € 6.000,00 

e. Huisbezoek en wijkgericht kinderwerk Bussum € 10.000,- 

f. Feestweek Muiden-Muiderberg € 9.700,- 

g. TukTuk € 12.000,- 

h. Statushouders en vrijwilligerswerk € 14.536,- 

i. Handhaven sociaal werk op een creatieve/flexibele manier ad € 56.924,-  

j. Contactgroep mantelzorgers corona patiënten € 3.680,- 

k. Buurtfeest Uit-Wijk € 3.052,- 

l. Muziekoptredens Bussum € 7.840,- 

m. Geheugenhuis open in de zomer € 3.733,- 

2. De totale steun van € 139.965,- ten laste te brengen van de algemene middelen. De 

financiële effecten verwerken in VV2. 

3. De volgende aanvragen van Versa voor extra activiteiten af te wijzen: 

a. Netwerk vrijwillige hulp 

b. Huiswerkbegeleiding ouders 

c. Huiswerkbegeleiding kinderen vanaf groep 5 

d. Lied/muziekclip Gooise Meren 

4. Ook andere organisaties dan Versa uit te nodigen voor het indienen van aanvragen voor 

extra activiteiten als gevolg van de corona maatregelen. 

 

 

3. Coronasteun voor maatschappelijke organisaties tweede tranche 

B&W besluiten: 

1. Eenmalige coronasteun te verlenen aan de navolgende organisaties uit Gooise Meren:  

a. Saluut Batterij Bastion RA € 450  

b. Muziekvendel Nardinc € 5.000  

Openbare besluitenlijst college B&W  
Datum: 18 mei 2021 

 



c. Stichting Kristal Theater € 1.500 

d. Muziekvereniging Crescendo-Muiden € 4.500 e.  

e. Stichting Muziek en Educatie Centrum Scala € 7.000  

f. De Gooische Muziekschool € 12.600  

g. Stichting Weegschaal Museum Naarden € 6.500  

h. Stichting Balletschool Cabriole € 9.730  

i. Stichting Art connects People € 4.500  

j. Robert F.W. Bruinsma Stichting € 6.225  

k. Dansstudio Van Harten en Bisschop € 6.320  

l. Muziekcentrum Luc van Gessel € 7.500  

m. Stichting ViJos Drum- en Showband Bussum € 6.500  

n. Muiderslot € 40.320  

o. Stichting Forteiland Pampus € 14.000  

p. Stichting Monumentenbezit € 25.000  

q. Stichting Berrona € 2.500  

r. HappyGym € 2.200  

2. De totale steun van € 162.345 (Kunst en Cultuur € 118.645, Cultuur en Erfgoed € 39.000, 

Welzijn € 2.500 en Sport € 2.200) ten laste te brengen van het ondersteuningsfonds; 

3.  In te stemmen met de cofinanciering (35%) van de middelen vanuit de provincie Noord-

Holland van € 25.671 voor de ondersteuning van de culturele infrastructuur in Gooise 

Meren (Filmhuis Bussum € 14.841 en Vestingmuseum € 10.830), ten laste van het 

ondersteuningsfonds; 

4. Het restant van de tweede tranche (€ 286.984) te reserveren voor een derde tranche 

coronasteun na de zomer 2021;  

5. De raad via bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de coronasteun. 

 

 

 

4. Extra locaties middelbare scholen i.v.m. Corona 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het (voor)financieren van de extra locaties die gebruikt worden door de 

middelbare scholen in verband met de Corona maatregelen; 

2. De kosten te dekken uit de middelen die de gemeente ontvangt voor het Nationaal 

Programma Onderwijs, waarbij de kosten -indien de middelen ontoereikend zijn- 

verrekend kunnen worden met de scholen. 

 

 

 

5. Beslissingen op bezwaar d.d. 5 december 2019 (kenmerk 1627914) en 8 januari 2020 

(kenmerk 1633086) 

B&W besluiten: 

1. De beslissing op bezwaar d.d. 5 december 2019 met kenmerk 1627914 te herroepen en in 

plaats daarvan te besluiten als bedoeld onder punt 2 t/m 5;  



2. Het bezwaar d.d. 3 september 2019 ontvankelijk te verklaren;  

3. Het bezwaar d.d. 3 september 2019 gegrond te verklaren;  

4. Het primaire besluit d.d. 25 juli 2019 te herroepen en in plaats daarvan te besluiten de brief 

van de Commissaris van de Koning met bijlage openbaar te maken;  

5. Het verzoek om vergoeding (inzake het bezwaar d.d. 3 september 2019) van de 

proceskosten toe te wijzen;  

6. Bij de beslissing op bezwaar d.d. 8 januari 2020 met kenmerk 1633086 een aanvullende 

motivering te verstrekken. 

 


