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01 Zienswijze Rsa 2019 – 2022 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de concept zienswijze Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 

02 Bijdrage in kosten opsporing en ruiming explosieven KNSF terrein (deel 5)   

B&W besluiten:  

In te stemmen met het raadsvoorstel  ‘Bijdrage in kosten opsporing en ruiming explosieven KNSF terrein 

(deel 5)’. 

 

03 Integriteit lokaal bestuur 

B&W besluiten:  

De gemeenteraad met de raadsmededeling over de screening van kandidaat-wethouders te informeren. 

 

04 Uitspraak Commissie BBV inzake precario 

B&W besluiten:  

1. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over het standpunt van de 

Commissie BBV; 

2. De provincie Noord-Holland met bijgevoegde conceptbrief uit te nodigen voor een gesprek. 

 

05 Dienstverleningsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Gooi- en Vechtstreek 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Gooi- 

en Vechtstreek; 

2. Het college mandateert de bevoegdheden en feitelijke handelingen genoemd in de  "Mandaat- en 

machtigingslijst dienstverleningsovereenkomst van de dienst regionale Sociale Recherche Gooi en 

Vechtstreek 2019”; 

3. Het college staat toe dat de bevoegdheden van het afdelingshoofd Uitvoeringsdienst Sociaal 

domein (USD), kunnen worden onder gemandateerd aan het adjunct afdelingshoofd USD; 

4. In te stemmen met de regeling gezamenlijke verantwoordelijkheid ex artikel 26 Algemene 

Verordening Gegevensbescherming; 

5. In te stemmen met de begrotingswijziging Sociale Recherche 2019. 

 

06 Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 

B&W besluiten:  

1. Het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouders Jeugd te bekrachtigen om met 

terugwerkende kracht, per 1 oktober 2018, niet langer deel te nemen aan het Noord Hollandse 

bovenregionaal inkooptraject "Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk".; 

2. In te stemmen  om bij de verlenging van het huidige contract Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering dezelfde tarieven te hanteren zoals opgenomen bij het eerder vastgesteld 

toelatingsdocument "Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk".  
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07 Beslissing op bezwaar tegen weigering elektrische lig-kantelbare rolstoel 

B&W besluiten: 

Het ongegrond verklaren van een bezwaarschrift. Overeenkomstig het advies van de commissie voor 

bezwaarschriften. 

 

08 Beleidsregels terug- en invordering PW, IOAW en IOAZ 2019 

B&W besluiten: 

Het college stelt de beleidsregels 'Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Gooise Meren 

2019 vast. 

 

09 Plan wachtlijst voorschoolse educatie Muiden 

B&W besluiten: 

1. De voorschoolse educatie peuterspeelzaal 't Kwetternest in Muiden tijdelijk - tot en met 12 juli 2019 - 

uit te breiden met één groep. 

2. Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg hiervoor een aanvullende subsidie te 

verlenen van maximaal € 19.000.- 

 

 


