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01 Aanmelden Bestemmingsplan Crailo met verbrede reikwijdte 

B&W besluiten in te stemmen met de aanmelding van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

voor het gebied Crailo binnen de 18e tranche van de crisis- en herstelwet.  

 

02 Beantwoording raadsvragen VVD art 33 over bestuurlijke/financiële verhoudingen met gemeente 

Huizen 

B&W besluiten:  

Stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA fractie over de fusie van de 

archiefdiensten en het pand aan de Cattenhagenstraat.  

 

03 Raadsmededeling voortgang herhuisvesting Emmaschool 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling ter informatie aan de raad. 

 

04 Raad mededeling huisvesting maatschappelijke doelgroepen 

B&W besluiten de Raad te informeren over de nieuwe afspraken met betrekking tot de huisvesting van 

maatschappelijke doelgroepen. 

 

05 Toestemming verhuur bedrijfspand Nieuwe Vaart 30 Bussum 

B&W besluiten: 

1. De eigenaar van het bedrijfspand Nieuwe Vaart 30 te Bussum toestemming te geven dit pand te 

verhuren aan I Love Kringloop; 

2. Het (adjunct-)afdelingshoofd Mens en Omgeving te mandateren om de eigenaar van dit besluit op 

de hoogte te stellen; 

Het afdelingshoofd Mens en Omgeving te mandateren om nieuwe verzoeken die betrekking hebben op 

gelijksoortige gevallen van verkoop en/of verhuur van bedrijfspanden op het bedrijventerrein Nieuwe 

Vaart te Bussum (op grond van een in een notariële akte vastgelegde verplichting tot het vragen van 

toestemming tot verkoop c.q. aanbieding tot koop aan de gemeente of verhuur) in mandaat af te doen. 

06 Toekennen urgentie woningtoewijzing dhr. A. 

B&W besluiten: 

1. Het primaire besluit van 6 december 2017 in te trekken; 

2. Een nieuw primair besluit te nemen tot het verlenen van een urgentieverklaring voor dhr. A. en zijn 

gezin voor woningtoewijzing ten behoeve van een woning met vier kamers of groter gelegen binnen 

de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

07 Schriftelijke vragen CDA pleegzorg 

B&W besluiten: 

1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van verlengde pleegzorg, maar nog niet over te gaan 

tot het standaard verlengen van pleegzorg tot 21 jaar; 
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2. De schriftelijke vragen van het CDA over verlengde pleegzorg met de tekst te beantwoorden. 

 

08 Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering GM 2018 

B&W besluiten: 

De regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Gooise Meren 2018 vast te stellen 

met de volgende wijzigingen ten opzichte van 2016: 

- een begin- en einddatum voor het aanvragen van de tegemoetkoming, 

- het overleggen van het polisblad van de zorgverzekering 

- het bepalen van een gemiddeld inkomen over drie maanden 

 

 


