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01 Alternatief voorstel Kinder- en jeugdbudget 

B&W besluiten: 

1. Het eerdere raadsvoorstel in te trekken waarin werd voorgesteld om de Verordening Pc-regeling te 

beëindigen; 

2. Af te zien van het voorstel aan de raad om de PC-regeling en het Kindgedeelte van het Doe-budget 

samen te voegen; 

3. In te stemmen met de afsplitsing van het gedeelte van het Doe-budget tot 18 jaar en de naam te 

wijzigen naar het Kinder- en Jeugdbudget; 

4. Opnieuw te bekrachtigen van de aanpassing van de regeling Doe-budget bedoeld voor inwoners van 

18 jaar en ouder. Dit met ingang van 1 juli 2019 en daarbij te hernoemen tot de regeling Doe-budget; 

5. Opnieuw te bekrachtigen dat de formatie van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein (USD) voor 2019 

uitgebreid wordt met 0,4 fte en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €23.000 (plus 

overheadkosten van €4.600). Te dekken uit het reguliere budget kostenplaats 5050101 personeel 

USD; 

6. In te stemmen met de raadsmededeling. 

 

02 Raadsmededeling inbesteden doelgroepenvervoer 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek ‘Verbetering doelgroepenvervoer’; 

2. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven een procedure te starten tot het inbesteden en 

bundelen van de uitvoering van:  

i. het Wmo-taxi vervoer per 1 januari 2021; 

ii. het leerlingenvervoer per 1 augustus 2021;  

iii. het jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2021; 

iv. het dagbestedingsvervoer op een later te bepalen moment. 

3. Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven voorstellen aan het college te doen voor de inrichting 

van de gemeentelijke aansturingstaken (beleid, overeenkomst, verordening, contractbeheer, 

toegang en toewijzing). 

4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 

5. Een definitief besluit te nemen zodra alle juridische en financiële risico’s duidelijk zijn en naar 

tevredenheid zijn opgelost. 

 

03 Evaluatie pilot sociaal makelaar statushouders 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot “Sociaal Makelaar”  

2. In te stemmen met de voortzetting van de pilot van juni 2019 tot en met juli 2020, inclusief de 

verbeterpunten, te weten: 

a. -uitbreiden aanstelling Sociaal Makelaar van 24 naar 36 uur, voor 1 jaar, van augustus  2019 

tot en met juli 2019 

b. -uitbreiding klantmanager uitvoeringsdienst statushouder met 1 fte, voor 1 jaar, van 

augustus 2019 tot en met juli 2019  

c. -sociaal makelaar in tijdelijke dienst van de gemeente nemen en koppelen aan 
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klantmanagers bij intake en voortgangsgesprekken 

d. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 140.000,--, te weten 70.000,-- voor 2019 en 

70.000, voor 2020,  

e. de bekostiging van de pilot en de uitbreiding klantmanager te dekken uit:  

6. -extra middelen Rijk voor pilot veranderopgave inburgering of als de aanvraag niet wordt 

gehonoreerd ten laste van kostenplaats 623 re-integratie en vreemdelingenbudget  

7. 3.  Te besluiten om de kosten en baten van dit voorstel te verwerken in het 2e voortgangsverslag  

8. 4. In te stemmen met het aanvragen van financiering voor een pilot bij het ministerie van SZW. 

 

04 Ontwikkeling KPN locatie 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording. 

 

05 Schriftelijke vragen art. 33 lachgas 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen over lachgas. 

 

06 Onderhoud Groote Zeesluis Muiden 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke Raadsvragen met betrekking tot Werkzaamheden 

aan de Groote Zeesluis in Muiden en deze aan de Raad aan te bieden. 

 

07 Besluit op bezwaar verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal Tets van Goudriaanstraat 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer R. S. van L 

.ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 21 november 2018 aan te vullen met een nadere motivering door 

toevoeging van de Beleidsregels; 

Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 

08 Besluit op bezwaar verkeersbesluit plaatsen oplaadpaal Kuyperlaan 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door de heer en mevrouw K. B. 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 24 oktober 2018 aan te vullen met een nadere motivering door toevoeging 

van de Beleidsregels; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden van het op het bezwaar genomen besluit dit advies en het 

verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te zenden. 
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09 Verlening omgevingsvergunning voor nieuwbouw Oude Haven 4 Naarden 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 23 april 2019 over te nemen en;  

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door bezwaarden ontvankelijk 

en ongegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit van 14 januari 2019 ongewijzigd in stand te laten; 

3. het verzoek tot proceskostenvergoeding af te wijzen; 

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghouder van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het  

5. verslag (één document) van de hoorzitting mee te zenden. 

 

10 Haalbaarheidsonderzoek IT samenwerking 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de brief aan de gemeente Wijdemeren 

 

11 Vaststellen jaarverslag afdeling VTH 2018 en jaarrapportage OFGV 2018 

B&W besluiten: 

1. Het jaarverslag afdeling VTH 2018 en de jaarrapportage OFGV 2018 Gooise Meren vast te stellen; 

2. De onder punt 1 genoemde jaarverslagen ter kennisgeving door middel van een raadsmededeling 

voor te leggen aan de gemeenteraad en deze tegelijkertijd, in het kader van het Interbestuurlijk 

Toezicht, door te sturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 

 

 


