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01 Samenwerkingsovereenkomst Vrienden van het Bredius 

B&W besluiten: 

1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de vereniging Vrienden van het Bredius voor de 

periode van vijf jaar na ondertekening; 

2. Wijkwethouder Hendriks te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst namens het college te 

ondertekenen.  

 

02 Beëindigen aanwijzen Nieuwe ’s-Gravelandsweg 78a Bussum als gemeentelijk monument 

B&W besluiten: 

Het pand Nieuwe ’s-Gravelandsweg 78a niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

 

03 Zorgen over de zorg in zorginstellingen 

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen ex. artikel 33 over Zorgen over de zorg in 

zorginstellingen. 

 

04 Afwegingen m.b.t. monumentenstatus Schoutenwerf en rol CRKE 

B&W besluiten: 

Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van  de raadsvragen die betrekking hebben op de 

afwegingen m.b.t. de monumentenstatus Schoutenwerf en de rol van de CRKE.  

 

05 Aanvraag Innovatiesubsidie Dierenbuddy’s 

B&W besluiten: 

1. Een subsidie Sociaal Domein beschikbaar te stellen van € 29.620,- aan Versa Welzijn  voor het 

realiseren van de pilot Dierenbuddy’s van 1 mei 2019 tot 1 mei 2020.   

2. De subsidiekosten te dekken uit het reguliere subsidiebudget dat is te vinden onder 6280101 

Collectieve Voorzieningen/434329. 

3. Deze subsidieaanvraag mee te nemen bij de besluitvorming rondom de besteding van het 

Innovatiebudget Sociaal Domein. Indien deze aanvraag aan alle (nog vast te stellen) eisen voldoet de 

kosten dekken vanuit het innovatiebudget Sociaal Domein dat eveneens is te vinden onder 6280101 

Collectieve Voorzieningen/434329. 

 

06 MRA discussienota 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de discussienotitie: op weg naar de MRA Agenda 2.0; 

2. In te stemmen met de aandachtspunten in de raadsmededeling; 

3. De raadsmededeling te versturen naar de Raad.  
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07 Beslissing op bewaar tegen besluit op verzoek handhaving Amsterdamsestraatweg 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van 4 december 2018 van de Commissie voor de bezwaarschriften in 

het bezwaarschrift tegen het besluit op het verzoek om handhaving van strijdigheden op het perceel 

Amsterdamsestraatweg 67 in Naarden; 

2. Conform het advies het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

 


