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01 Bezwaar tegen herindicatie CHT op grond van de Wmo 2015 

B&W besluiten: tot het gegrond verklaren van een bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de 

commissie voor bezwaarschriften. 

 

02 Verlening overeenkomst Jeugdzorg Plus 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen  met verlening van de opdracht aan zorgaanbieder Lindenhorst - Almata (Intermetzo) 

voor de jaren 2018-2020 ten behoeve van het uitvoeren van JeugdzorgPlus; 

2. Hiervoor een bedrag van € 175.500,- te reserveren; 

3. In te stemmen met het blijven uitvoeren door het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en 

Vechtstreek van de kassiersfunctie en het contractbeer voor JeugdzorgPlus; 

4. Volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek om de 

vooraankondiging verlenging opdracht te publiceren op de aanbestedingskalender en de contract-

onderhandeling en de toelating van de opdracht uit te laten voeren binnen het daarvoor beschikbare 

budget. 

 

03 Vaststellen subsidies 2016 SKBNMM zorg en welzijn 18min 

B&W besluiten in te stemmen met het vaststellen van verleende subsidies 2016 aan Stichting 

Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNMM). 

 

04 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 

Wmo en Jeugd 2016. 

 

05 Vaststellen algemene en ICT-inkoopvoorwaarden 

B&W besluiten te stemmen met het gebruik van : 

1. De Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) bij alle inkopen en aanbestedingen op het 

gebied van IT; 

2. De Algemene Inkoopvoorwaarden Gooise Meren 2017 bij alle overige inkopen en aanbestedingen 

 

06 RIB regionale aanpak verwarde personen 

B&W besluiten de Raad te informeren over de regionale aanpak verwarde personen. 

 

07 Vaststellen herstelde geluidbelastingkaarten 2016 

B&W besluiten: 

1. De herstelde rapportage Gooise Meren Geluidsituatie 2016 met de EU geluidbelastingkaarten 2016 

vast te stellen;  

2.  Infomil (de coördinerende organisatie voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu) hierover te 

informeren. 
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