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01  Aankoop Crailo – koop en levering gronden 
De Burgemeester en wethouders van Gooise Meren; Gelet op de artikel 160 en 169 van de 
Gemeentewet; Gelet op hun voorgenomen besluit van 31 oktober 2017, besluiten:  
1. de Koopovereenkomst Crailo met de provincie Noord-Holland aan te gaan (hierna: 

koopovereenkomst);  
2. de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo met de gemeenten Gooise Meren, 

Laren en Hilversum aan te gaan (hierna: SOK).  
3. Ter uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo in te stemmen met 

de uitvoering van de nodige voorbereidingshandelingen om te komen tot de oprichting van de 
gezamenlijke exploitatiemaatschappij Crailo BV (hierna: GEM Crailo BV) met de gemeenten 
Hilversum, Gooise Meren en Laren als aandeelhouders;  

4. Machtiging van de wethouder Van Meerten en wethouder Boland om de voornoemde 
overeenkomsten namens Gooise Meren  te ondertekenen.  

02 Vaststellen regeling partnerverlof 

B&W besluiten de regeling partnerverlof vast te stellen. 

03 Uitvoeringsprogramma OFGV 2018 Gooise Meren 

B&W besluiten:  

1. Het Uitvoeringsprogramma OFGV gemeente Gooise Meren 2018 vast te stellen;  

2. Door middel van een raadsmededeling het Uitvoeringsprogramma OFGV gemeente Gooise Meren 

2018 aan de gemeenteraad kenbaar te maken. 

04 Horeca terrastijden Naarden 

B&W besluiten: 

1. De openingstijd van de horecaterrassen in Naarden op vrijdag en zaterdagavond van 22.00 uur naar 

23.30 uur te verlengen;  

2. In te stemmen met de raadsmededeling waarin dit besluit kenbaar wordt gemaakt. 

05 Bijdrage productief leren 

B&W besluiten voor de coöperatie Productief Leren,  voor schooljaar 2017-2018 voor de ondersteuning 

van jongeren na schooltijd, een bijdrage van  

€ 9.635.- vast te stellen. 

06 Onderwijsachterstandenbeleid 2018 

B&W besluiten: 

1. Het onderwijsachterstandenbeleid te verlengen tot 1 januari 2019; 

2. De middelen voor de Verlengde schooldag beschikbaar te stellen voor scholen met een 

schoolgewicht groter dan vijf;  

3. Aan onderstaande organisaties een subsidie te verlenen voor het jaar 2018: 

- Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg voor VVE: € 162.339.- 

- Versa Welzijn voor VVE: € 33.142.- 

- Versa Welzijn voor Spel op maat: € 17.882.- 

- Versa Welzijn voor Stapprogramma's: € 75.747.- 

- Versa Welzijn voor Verlengde schooldag: € 21.317.-  

- Sint Vitusschool voor Verlengde schooldag: € 8.670.- 
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- Pcb De Zonnewijzer voor Verlengde schooldag: € 8.670.- 

- Josefschool Muiden voor Verlengde schooldag: € 8.670.- 

- SWV Unita voor Schoolmaatschappelijk werk: € 12.500.- 

- SWV Qinas voor Schoolmaatschappelijk werk: €12.500.- 

- Bibliotheek Gooi en Meer Voorleesexpress: € 13.000.- 

 

07 Green Deal 1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur 

B&W besluiten: 

1. De Green Deal “1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur” te omarmen;  

2. De 9 ha. nieuwe natuur Landgoed Nieuw Cruysbergen, als bijdrage vanuit Gooise Meren,  in te 

brengen bij  de Green Deal; 

3. De raad hierover te informeren dmv de  raadsmededeling 

08 Sportfondsen - Buurtsportcoachsubsidie 2018 

B&W besluiten: 

1. De inzet van buurtsportcoaches bij werkgever Sportfondsen Bussum B.V. middels een groeimodel 

uit te breiden naar een poule van 6.4 fte in 2018, inzetbaar in alle kernen van Gooise Meren; 

2. Voor deze uitbreiding bij Sportfondsen in 2018 vanuit de buurtsportcoachregeling een bijdrage 

(cofinanciering) te leveren van in totaal €325.000,- ten behoeve van sport- en beweegstimulering; 

3. De gemeentelijke bijdrage voor de 2 fte buurtsportcoaches in het beweegonderwijs van Naarden 

voor 2018 toe te kennen, conform het convenant “convenant tussen schoolbesturen voor 

basisonderwijs en gemeente Naarden". 

09 Vaststellen uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2017-2018 

B&W besluiten: 

1. Het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2017-2018 vast te stellen; 

2. Het mandaat voor het vaststellen van het uitvoeringsplan gladheidbestrijding te verlenen aan het 

afdelingshoofd BORG; 

Te starten met dynamische routeinformatie (b.v. twitteren) bij de start van een gladheidbestrijdingsactie 

10 Subsidie vaststelling SKBNM VVE Bussum 

B&W besluiten: 

1. De subsidie 2016 aan SKBNM ten behoeve van de VVE peuterspeelzaal de Regenboog in Bussum 

vast te stellen op  

€ 120.679,00; 

2. Aanvullend op de verleende (voorschot) subsidie 2016 van 

€ 119.325 ,00 na te betalen € 1.354,00. 

11 Raadsvragen Den Ouden GroenrecyclingB&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de 

raadsvragen geuroverlast Den Ouden Groenrecycling, Muiderberg van de GDP-fractie. 

12 Besluit op bezwaar - verlening omgevingsvergunning Meentweg 3 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 30 november 2017 over te nemen: 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer A. en mevrouw A., 
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ontvankelijk te verklaren;  

3. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren; 

4. Het bestreden besluit van 22 augustus 2017 ongewijzigd te handhaven;  

5. Het verzoek om kostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb af te wijzen;  

6. Met de bekendmaking aan bezwaarden en vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 

besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

13 Besluit op bezwaar Verbindingslaan 5 

B&W besluiten  

1. De ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren;  

2. Kennis nemen van het advies van de bezwarencommissie en in afwijking daarvan de ingediende 

bezwaren ongegrond verklaren; 

3. De vergunning te weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand;  

4. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indieners van bezwaar, het 

advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

14 Toepassing ‘bonnenboekjes’ op betaalde parkeerplaatsen Muiden 

B&W besluiten 

1. In te stemmen met een proef om bezoekersvergunningen (zogenaamde ‘bonnenboekjes’) toe te 

staan op betaalde parkeerplaatsen in het noordoostelijke deel van Muiden vesting (niet op de 

betaalde parkeerplaatsen langs de Herengracht en op het terrein met betaald parkeren aan de 

Weesperweg). 

2. De raadmededeling vast te stellen en aan de raad te verzenden. 

 


