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01 Schiphol 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over Schiphol. 

02 Starten administratieve onteigeningsprocedure voor aanleg rotonde Churchillstraat rijksweg 

Naarden 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het starten van de administratieve onteigeningsprocedure om de benodigde grond in 

eigendom te krijgen, als duidelijk is dat  eventuele Schiphol 

1. B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over Schiphol.zienswijzen tegen het 

ontwerpbestemmingsplan voor de rotonde niet leiden tot een wijziging van het ruimte-

/grondbeslag; 

2. In te stemmen met de conceptverzoekbrief aan de Kroon om de administratieve 

onteigeningsprocedure te starten. 

03 Begroting en werkplan MRA 

B&W besluiten de raadsmededeling betreffende de begroting en het werkplan 2018 van de 

Metropoolregio Amsterdam met bijlagen te verzenden naar de Raad. 

04 KPI-verslag 2016-2017 

B&W besluiten:  

1. Het KPI-verslag 2016-2017 voor kennisgeving aannemen en door te geleiden naar de gemeenteraad. 

2. Instemmen met het Plan van Aanpak 2017-2018 en door te geleiden naar de gemeenteraad. 

05 Ambassadeurschap Vrienden van het Rode Kruis, district 

Gooi- en Vechtstreek 

B&W besluiten kennis te nemen van de invulling van het ambassadeurschap van Vrienden van het Rode 

Kruis, district Gooi- en Vechtstreek door de heer drs. H. M.W.  ter Heegde. 

06 Vaststellen van diverse verstrekte subsidies 2016 kunst, cultuur, toerisme en evenementen 

B&W besluiten in te stemmen met het conform vaststellen van verleende (voorschot) subsidies 2016 van: 

Filmhuis Bussum - € 24.950,- 

Bibliotheek Gooi en Meer - € 1.396.150,- 

Burgerzin - € 17.672,- 

Historische Kring Bussum - € 11.800,- 

Artes - € 6.098,- 

Comeniusmuseum - € 45.600,- 

Vestingmuseum - € 99.035,- 

Reg bureau voor Toerisme - € 7.000,- 

Bussum Cultureel - € 12.825,- 

Forteiland Pampus - € 10.000,- 

Sinterklaasoptocht Bussum - € 5.167,- 

Bussum op IJs - € 29.130,- 

07 Vaststellen diverse subsidies 2016 zorg en welzijn 18plus 
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B&W besluite in te stemmen met het vaststellen van verleende (voorschot) subsidies 2016 van: 

Slachtofferhulp Nederland € 7.386.- 

Wijkontmoetingscentrum De Schakel € 8.655,- 

Wijkontmoetingscentrum Bellefleur € 19.627,- 

Maatjesproject € 56.525,- 

Gilde Gooi Noord € 5.228,- 

Buurt en belangenvereniging Godelinde € 7.966,- 

Sportservice Noord-Holland € 5.472,- 

Meldpunt discriminatie bureau Artikel 1 (Versa) € 16.917,- 

De Gooise Ark € 86.764,- 

MEE € 86.000,- ipv € 95.500,- 

08 Vaststellen subsidies 2016 zorg en welzijn 18min 

B&W besluiten in te stemmen met het conform vaststellen van verleende (voorschot) subsidies 2016 van: 

Qinas € 12.500,- 

Unita € 12.500,- 

Stampertjes € 28.557,- 

STAD € 99.271,- 

Halt € 5.724,-. 

09 Staatssteun GNR   

B&W besluiten in te stemmen met de aanwijzing van GNR  als degene die DAEB-diensten verricht ten 

behoeve van de instandhouding van het Gooise landschap. 

10 Raadsmededeling Evaluatierapport OFGV 2017 

B&W besluiten kennis te nemen van het evaluatierapport OFGV 2017 en dit ter kennisgeving voor te 

leggen aan de gemeenteraad. 

 


