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01 Beleidsplan GNR 2017-2020 en conceptbegrotingswijziging 2017 

B&W besluiten kennis te nemen van het beleidsplan 2017-2020 van het GNR en de 

conceptbegrotingswijziging 2017 

In afwachting van de besluitvorming rond de Perspectiefnota 2018 de raad vragen volgens conceptbrief 

te reageren op het beleidsplan GNR 2017-2020 en de conceptbegrotingswijziging 2017. 

02 Machtiging ondertekening samenwerkingovereenkomst Sluitende Aanpak verwarde personen 

B&W besluiten de voorzitter van het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein, tevens 

portefeuillehouder van het dossier Bescherming & Opvang, de heer E. Van der Want, wethouder 

gemeente Hilversum, volmacht te verlenen om namens de gemeente Gooise Meren de 

samenwerkingsovereenkomst aangaande de sluitende aanpak rondom personen met Verward Gedrag, 

met (maatschappelijke) instellingen  te ondertekenen. 

03 Selectieproces locaties gemeentehuizen Naarden/Muiden 

B&W besluiten: 

1. Het advies van Cushman & Wakefield m.b.t. de indieningsvereisten op te volgen en alle partijen toe 

te laten; 

2. Kennis te nemen van de check op financiële onderbouwing, herkomst middelen en voorbehouden 

van Cushman & Wakefield;  

3. De partijen die op dit moment hun financiële zaken nog niet (helemaal) rond hebben mee te laten 

doen in de beoordeling onder de voorwaarde dat zij indien zij een van de kandidaten worden die 

worden uitgenodigd voor de pitch zij dan documenten moeten indienen die aantonen dat de 

financiering rond is; 

4. Het advies van de beoordelingscommissies op te volgen en de plannen buiten de kaders voor zowel 

Naarden als Muiden niet mee te nemen in het vervolg van de procedure. 

04 Jaarverslag afdeling VTH 2016 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het Jaarverslag afdeling VTH 2016 en de jaarrapportage 

OFGV gemeente Gooise Meren 2016; 

2. De onder punt 1 genoemde jaarverslagen ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad en 

deze tegelijkertijd, in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht, door te sturen naar Gedeputeerde 

Staten van de provincie Noord-Holland. 

05 Taalniveau vve-leidsters 

B&W besluiten: 

1. De extra middelen die dit jaar beschikbaar zijn vanuit de specifieke uitkering 

Onderwijsachterstanden - om het taalniveau 3F te realiseren bij pedagogisch medewerkers (pm’ers) 

die werken in de voorschoolse educatie - te besteden aan het toetsen en trainen  van pm’ers op de 

nieuwe eisen; 

2. Akkoord te gaan met de ‘Uitvoeringsovereenkomst verhogen taalniveau pedagogisch medewerkers 

VVE’. 

06 Vangnetregeling 2016 
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B&W besluiten in te stemmen met de aanvraag Vangnetregeling 2016 door bijgaand formulier te 

ondertekenen. 

07 Besluit op bezwaar Carnavalsvereniging Vestingnarren 

B&W besluiten het door de Carnavalsvereniging de Vestingnarren te Naarden ingediende bezwaarschrift 

gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom van 9 september 2016, ontvankelijk te verklaren en 

deels gegrond te verklaren, in die zin dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1 september  2017.  

08 Raadsvragen artikel 33 Visie toegankelijkheid peuteronderwijs 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen artikel 33 met betrekking tot 

de visie toegankelijkheid peuteronderwijs. 

09 Contractering Kindertelefoon, Sensoor en AKJ 

B&W besluiten: 

1. Er zorg voor te dragen dat jeugdigen en volwassenen uit Gooise Meren anoniem gebruik kunnen 

blijven maken van een luisterend oor of advies; 

2. Er zorg voor te dragen dat binnen de jeugdzorg een onafhankelijke vertrouwensfunctie beschikbaar 

blijft; 

3. Vanaf 1 januari 2018 de daarvoor beschikbare middelen uit het gemeentefonds beschikbaar te 

stellen en in de begroting 2018 hiervoor een bedrag van € 53.861,20 op te nemen; 

4. De uitvoering van deze taken per 1 januari 2018 te beleggen bij de Stichting de Kindertelefoon, 

Stichting Sensoor en Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg; 

5. Hiervoor de door de VNG opgestelde overeenkomst met deze drie partijen af te sluiten; 

6. De burgemeester besluit de directeur van de regio Gooi en Vechtstreek, Igor Meuwese, te 

machtigen om namens de gemeente Gooise Meren te ondertekenen. 

10 Zienswijze fusie het Gooi en Omstreken en Woningbouwvereniging Laren 

B&W besluiten een positieve zienswijze te geven op de voorgenomen fusie van Woningbouwvereniging 

Laren (WBV Laren) en de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken. 

 


