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01 Verhuizing Elan Primair SO en Elan College VSO naar gemeente Huizen 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de (tijdelijke) verhuizing van Elan Primair SO naar het Visio gebouw in de  

gemeente Huizen komend schooljaar 2018-2019; 

2. In te stemmen met het verder uitzoeken en uitwerken van de permanente huisvesting van Elan 

Breeduit (Elan Primair SO + Elan College VSO) voor schooljaar 2019-2020 en verder; 

3. In te stemmen met de intentie om het hoogbegaafden onderwijs vanuit Blaricum onderwijs ruimte 

te bieden in Breeduit na mogelijk verhuizing van Elan Breeduit schooljaar 2019-2020; 

4. In te stemmen met de raadsmededeling over de voorgenomen verhuizing van Elan. 

 

02 Overeenkomst Tomin beschut werk 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de overeenkomst met Tomin voor het realiseren van beschut werk in het kader van 

de Participatiewet. 

 

03 Totstandkoming College Uitvoeringsprogramma en Begroting 

B&W besluiten:  

De gemeenteraad met de raadsmededeling te informeren over het proces voor de totstandkoming van 

het College Uitvoeringsprogramma en Programmabegroting. 

 

04 Verzoek Haakmeester advocaten rechtstreeks beroep attracties Sky Tower, Pony Trekking, Zierer 

Force 

B&W besluiten:  

Niet in te stemmen met het verzoek van de exploitant van speelpark Oud Valkeveen om de bezwaarfase 

over te slaan, met betrekking tot attracties Sky Tower, Pony Trekking en Zierer Force 280. 

 

05 Grote Zeesluis 

B&W besluiten: B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vraag. 

 

06 Raadsvragen brandweerzorg 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen inzake 

brandweerzorg. 

 

07 Beslissing op bezwaar  tegen verkeersbesluit aanwijzen locaties betaald parkeren 

B&W besluiten: 

1. De bezwaren inzake het aanwijzen van locaties betaald parkeren in vergunninghoudersgebieden 

ontvankelijk te verklaren; 

2. De bezwaren inzake het aanwijzen van locaties betaald parkeren in vergunninghoudersgebieden 
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ongegrond te verklaren; 

3. De bezwaarmakers schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit en dit advies en het verslag van 

de hoorzitting mee te zenden. 

 

08 Vaststelling subsidie 2017 Vluchtelingenwerk 

B&W besluiten: 

1. de subsidie 2017 voor de Stichting Vluchtelingenwerk definitief vast te stellen op € 136.850,--; 

2. De Stichting Vluchtelingenwerk een bedrag na te betalen van  

€ 11.725,-- , dekking vindt plaats uit de kostenplaats 6230301 442599. 

 

09 Vaststellen leidraden invordering belastingen en financiën 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Gooise Meren. 

2. Leidraad invordering privaatrechtelijke vorderingen gemeente Gooise Meren. 

 

10 Subsidie peuterwerk en VVE Versa Welzijn 2018 

B&W besluiten aan Versa Welzijn voor peuterwerk in Bussum voor het jaar 2018 een aangepaste subsidie 

te verlenen van € 29.789.- voor regulier peuterwerk en € 61.562.- voor voorschoolse educatie, totaal € 

91.351.- 

 

11 Jaarverslag 2017 Adviesraad Werk en Inkomen 

B&W besluiten: 

Het jaarverslag van de Adviesraad Werk en Inkomen ter kennisname aan de raad voor te leggen. 

 

12 Beslissing op bezwaar tegen horeca-exploitatievergunning 

deMess, A. Dortsmanplein 1b in Naarden 

De burgemeester besluit: 

1. Kennis te nemen van het advies van 20 juni 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften in het 

bezwaarschrift tegen de verleende horeca-exploitatievergunning voor Podium deMess aan A. 

Dortsmanplein 1b in Naarden. 

2. Conform het advies het bezwaarschrift tegen de horeca-exploitatievergunning ontvankelijk en 

ongegrond te verklaren.  

3. Conform het advies het verzoek om vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten af te wijzen.  

4. Het besluit van 19 februari 2018 (horeca-exploitatievergunning) in stand te laten. 

 

 


