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1. Raadsmededeling Jaarrekening Coöperatie Gastvrije Randmeren 2015 

B&W besluiten  in te stemmen met de raadsmededeling Jaarrekening Coöperatie Gastvrije 

Randmeren en biedt de jaarrekening 'ter informatie' aan de raad aan. 

 

2. GooiTV 

B&W besluiten: 

Het college verzoekt de raad in te stemmen met het advies aan het Commissariaat voor de 

Media het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) van GooiTv representatief te verklaren 

voor de gemeente Gooise Meren. 

 

3. Sanctionering Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 Bussum tbv jaarrekening 2015 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het afwijken op het gemeentelijke Inkoop-en Aanbestedingsbeleid 2014 

conform de in de bijlage 1 vermelde aanbestedingsprocedure voor de gemeente Bussum voor 

het jaar 2015. 

 

4. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg wonen en sociaal domein 30 juni 2016 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

wonen en sociaal domein 30 juni 2016. 

 

5. Rol makelaar in het participatieproces afstoten gemeentehuizen Muiden en Naarden 

B&W besluiten in te stemmen met het aan de raad aanbieden van de raadsmededeling. 

 

6. Beslissing op bezwaar 

B&W besluiten: 

1. Het college herroept het besluit van 24 februari 2016. 

2. Het college beëindigt de bijstand per 24 februari 2016. 

3. Het college trekt de bijstand in over de periode van 7 december 2015 tot en met 23 februari 

2016. 

4. Het college herziet de bijstand over de maanden juli 2015, augustus 2015 en november 

2015. 

5. Het college vordert de teveel verstrekte bijstand terug over de maanden juli 2015, 

augustus 2015, november 2015 en over de periode van 7 december 2015 tot en met 31 

december 2015 en trekt hiervan het bedrag af, dat teveel als inkomen is gekort over de 

periode van 1 december 2015 tot en met 6 december 2015. 

6. Het college verrekent de teveel gekorte inkomsten uit arbeid over de maanden juni 2015, 

september 2015 en oktober 2015 met de bovengenoemde terugvordering. 

7. Het college verrekent de ten onrechte en terecht gereserveerde tegoeden aan 

vakantietoeslag met de bovengenoemde terugvordering. 

8. Het college stelt het resterende terugvorderingsbedrag vast op € 635,80 netto en bepaalt, 

dat dit ook het invorderingsbedrag is. 

9. Het college bepaalt dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand blijven ten 

aanzien van de inning van de vordering. 

10. Het college stelt vast dat de brutering van de vordering plaatsvindt vanaf 1 januari 2017, 

voor zover de vordering dan nog niet volledig is terugbetaald. 
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