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01 Verlenging dienstverleningsovereenkomst “Database jeugdwet en WMO 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. De dienstverleningsovereenkomst “Database en daaraan verbonden beheershandelingen Weesp-

Gooise Meren voor de Jeugdwet en Wet  

maatschappelijke ondersteuning 2015”; 

2. Het verlenen van mandaat aan het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en het 

afdelingshoofd Facilitair, Automatisering en Informatisering voor het maken van werkafspraken op 

grond van de dienstverleningsovereenkomst; 

3. De overeenkomst van ter beschikkingstelling; 

4. De burgemeester verleent volmacht aan het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal Domein om 

de werkafspraken die onderdeel uitmaken van voornoemde overeenkomst te  

ondertekenen. 

02 Verlenen omgevingsvergunning voor tijdelijk gebruik Vaartweg 26 

B&W besluiten:  

1. De omgevingsvergunning af te geven voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van wonen naar 

wonen en opslagruimte ten behoeve van het groothandelsbedrijf Van Walraven voor de duur van 

maximaal 5 jaar voor het perceel Vaartweg 26; 

2. Afdelingshoofd van VTH mandateren om de vergunning namens het college af te handelen en te 

ondertekenen. 

03 Ambassadeurschap/Beschermheerschap leden college 

B&W besluiten in te stemmen met een aantal “spelregels” die gehanteerd worden bij verzoeken van 

organisaties met betrekking tot het ambassadeurschap/beschermheerschap van de betreffende 

organisatie. 

04 Mandatering ondertekening addendum SOK Project Stork-locatie 

B&W besluiten wethouder C.H. Boland te mandateren het addendum betreffende de grondrouting 

project Stork-locatie te ondertekenen. 

05 Verslag Kinderopvang 2016 

B&W besluiten: 

1. Het verslag Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen vast te stellen; 

2. De raad informeren door middel van raadsmededeling inclusief het verslag;  

3. De directeur van de GGD Gooi & Vechtstreek aan te wijzen als toezichthouder van kindercentra, 

gastouderopvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen in Gooise Meren. 

06 Raadsvragen artikel 33 m.b.t. geurcirkel Givaudan en bestemmingsplan Vesting fractie Kruyt 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de vragen over de geurcirkel Givaudan en 

bestemmingsplan Vesting. 

 


