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01 Gasloos bouwen project De Krijgsman Muiden 

B&W besluiten:  

In te stemmen met het aanwijzingsbesluit in het kader van de Regeling gebiedsaanwzijing 

gasaansluitingsplicht conform de brief aan de KNSF Vastgoed II BV, Dura Vermeer Bouw Midden West 

en Exploitatie maatschappij de Krijgsman C.V. 

  

02 Tussenstand uitvoering aanvullend erfpachtbeleid bedrijven 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de raadsmededeling over de tussenstand van de uitvoering van het aanvullend 

erfpachtbeleid voor bedrijven. 

 

03 Bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering  

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen art. 33 over het bovenregionale inkooptraject 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

 

04 Beëindiging bovenregionaal inkooptraject Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de raadsmededeling over de beëindiging van het bovenregionaal inkooptraject 

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

 

05 Beheerplannen voor de buitenruimte 

B&W besluiten:  

1. De beheerplannen voor de buitenruimte vast te stellen; 

2. De financiële middelen voor de uitvoering van de beheerplannen op te nemen in de concept 

Programmabegroting 2019-2022. 

 

06 Vaststellen Subsidie Keizer Otto Buurtsportcoaches 2017 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de subsidievaststelling aan Keizer Otto ten behoeve van het project 

buurtsportcoaches. 

 

07 Verlengen Intentieovereenkomst Jan ter Gouwweg 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen het verlengen van  de intentieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg; 

2. Wethouder J. Frankx te mandateren de verlenging te ondertekenen. 
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08 Versterken van pleegzorg 

B&W besluiten: 

1. Uitvoeringsagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ vast te stellen.  

2. Te gaan naar één etmaaltarief voor de pleegzorgaanbieder, ongeacht de leeftijd van het pleegkind;  

3. Weekendpleegzorg als respijtzorg voor fulltime pleegouders mogelijk te maken; 

4. Het budgetplafond voor bijzondere pleegzorgkosten te verhogen van 750 euro naar € 1.500 per kind 

per jaar; 

5. Een wervingscampagne pleegzorg te starten in 2018 en jaarlijks terug te laten keren rondom de 

week van de pleegzorg; 

6. Beslispunten 2, 3 en 4 mogelijk te maken door het contract Jeugdhulp middels een addendum aan te 

passen. 

 

09 Intentieverklaring Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar 

B&W besluiten: 

1. Vaststellen van de intentieverklaring “Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar Gooi en 

Vechtstreek’. 

2. Portefeuillehouder Hendriks als lid van het college afvaardigen om op 17 oktober a.s. om 17.00 

namens het college de intentieverklaring te ondertekenen. 

 

10 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Koningslaan 29 Bussum 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 19 september 2018 over te nemen en  

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer J. kennelijk niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies mee te zenden. 

 

11 Bestuurlijk reactie Rekenkamerrapport 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de concept bestuurlijke reactie rekenkamerrapport Grip op samenwerking. 

 

12 Beantwoording schriftelijke raadsvragen 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen over de ondersteuning van 

het initiatief van de “Gooise tram”. 

 

13 Informatie aanpak fonteinkruid Gooimeer/IJmeer 

B&W besluiten In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen inzake de 

informatieverstrekking over de aanpak van fonteinkruid in het Gooimeer en IJmeer. 

 


