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01 Beslissing op bezwaarschrift Fort tegen Wob-besluit 15-11-2018 inzake begroting en 

voortgangsverslag 

B&W besluiten  

1. Het bezwaar ontvankelijk te ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaren -in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften- ongegrond te 

verklaren; 

3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

 

02 Vaststelling subsidie 2018 Vluchtelingenwerk 

B&W besluiten  

1. Subsidie 2018 voor de Stichting Vluchtelingenwerk definitief vast te stellen op € 114.906,--; 

2. De Stichting Vluchtelingenwerk een bedrag na te betalen van  

€ 26.031,75 dekking vindt plaats uit de kostenplaat 6230301/442599. 

 

03 Vaststelling subsidie STAD 2018 

B&W besluiten  

De subsidie 2018 voor de Stichting Talent and Dreams (STAD) vast te stellen op € 89.000,-- 

 

04 Vaststellen subsidie 2018 Versa Welzijn 

B&W besluiten  

1. Een bedrag van € 2.317.972,- vast te stellen als subsidie 2018; 

2. In te stemmen met de besteding in 2019 van in het jaar 2018 verleende subsidie van € 115.067,-. 

 

05 Vaststellen subsidies 2018 nr 2, Zorg en Welzijn 18+ boven € 25.000 

B&W besluiten  

In te stemmen met het vaststellen van verleende subsidies 2018 aan Stichting Maatjesproject (€ 87.210,-) 

en Stichting MEE (€85.500,-). 

 

06 Raadsvragen VVD over Tergooi 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de bijgevoegde antwoorden op de raadsvragen over Tergooi. 

 

07 Fusie archiefdiensten Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

Kennis te nemen van het (geactualiseerde) onderzoek naar de fusie van de twee archiefdiensten in de 

Regio Gooi en Vechtstreek en het concept-voorstel dat gebruikt zal worden om inzicht te geven aan, en 

het gesprek te voeren met de raad. 
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08 Onderzoek sluiten gemeentewerven c.q nieuwe gemeentewerf 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen inzake 'Onderzoek sluiten 

gemeentewerven c.q nieuwe gemeentewerf''. 

 

09 Beslissen op bezwaarschrift niet tijdig beslissen op Wob-verzoek 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren, voor zover dat ziet op het verzoek om 

proceskostenvergoeding artikel 7:15 Awb; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen 

3. Op het verzoek om schadevergoeding -na de beslissing op bezwaar- een primair besluit te nemen. 

 

10 Raadsmededeling RES 

B&W besluiten: 

1. De gemeenteraad te informeren over de te zetten stappen om te komen tot een Regionale 

Energiestrategie in onze regio. 

2. De gemeenteraad te informeren over de manier waarop de bestuurlijke besluitvorming rondom de 

RES Noord-Holland Zuid is georganiseerd. 

 

11 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018 

B&W besluiten: 

Vast te stellen dat op basis van opgaven van de neveninkomsten over het jaar 2018, geen verrekening 

van neveninkomsten hoeft plaats te vinden. 

 

12 Beslissing op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Amsterdamsestraatweg 63-65 Naarden 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 11 oktober 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen het besluit op het verzoek om handhaving van strijdigheden op het perceel 

Amsterdamsestraatweg 63-65 in Naarden. 

2. Conform het advies het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. 

3. In afwijking van het advies het bezwaarschrift op alle punten ongegrond te verklaren. 

4. Het bestreden besluit van 8 mei 2018 (beslissing op verzoek om handhaving) in stand te laten.   

5. Conform het advies het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte proceskosten af te 

wijzen. 

 

13 RM Jaarverslag 2018 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

De Raad te informeren over het jaarverslag 2018 van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

 

14 Bewaren agenda's en mail wethouders voor 7 jaar 
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B&W besluiten: 

De agenda’s en de inkomende en uitgaande mails van de collegeleden (burgemeester, wethouders en 

gemeentesecretaris) van de gemeente Gooise Meren te bewaren voor een periode van zeven jaar.  

 

15 Evaluatie pilot extra maatschappelijke ondersteuning statushouders 

B&W besluiten: 

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot “extra ondersteuning statushouders”  

2. In te stemmen met de voortzetting van de pilot van mei 2019 tot en met april 2020, inclusief de 

verbeterpunten 

3. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 41.000,-- 

4. de bekostiging te dekken uit de rijksmiddelen voor maatschappelijke ondersteuning statushouders 

kostenplaats Vreemdelingen. 

 

 


