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01 Besluit op bezwaar Eikenlaan 7 te Muiderberg 

B&W besluiten:  

1. Het door de bewoners van het perceel Eikenlaan 7 ingediende bezwaarschrift gericht tegen de 

opgelegde last onder dwangsom van 31 oktober 2016, ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 

2. Het bestreden besluit in stand te laten; 

3. Geen medewerking te verlenen aan een buitenplanse ontheffing teneinde twee te hoge 

toegangspoorten te legaliseren.   

 

02 Uitvoeringsprogramma afdeling VTH 2017 en 2018 

B&W besluiten het Uitvoeringsprogramma VTH Gooise Meren 2017 en 2018 en het 

Uitvoeringsprogramma Gooise Meren 2017 OFGV vast te stellen. 

 

03 Convenant eerste opvangonderwijs 

B&W besluiten: 

1. Het convenant eerste opvangonderwijs vast te stellen;  

2. Wethouder Struik – tevens voorzitter van de stuurgroep 18-, te mandateren om namens het college 

het convenant te ondertekenen. 

 

04 Overeenstemming over grondquote voor WOZ-waarde bij canonherziening erfpachters Keverdijk 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met een grondquote van 30% van de WOZ-waarde bij canonherziening voor de 

erfpachters in de Keverdijk; 

2. In te stemmen bij koop van de bloot eigendom door erfpachters in de Keverdijk, om (een 

grondquote van 30% van) de WOZ-waarde als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de 

marktconforme grondwaarde; 

3. In te stemmen om mandaat en volmacht te geven aan het (adjunct) afdelingshoofd Mens & 

Omgeving voor het aanbieden van de volgende drie voorstellen:  

a. canonherziening bij voortzetting van het huidige erfpachtcontract,  

b. canonherziening in geval van omzetting van het huidige contract naar een nieuw 

contract volgens nieuw erfpachtbeleid, en 

c. koop van de bloot eigendom,  

en daarna het aanbieden (en ondertekenen) van een overeenkomst gevolgd door notariële 

afhandeling, aan de erfpachters in de Keverdijk. 

05 Besluit op bezwaar weigeren omgevingsvergunning Schout 68 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 10 april 2017 over te nemen. 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar van de heer B. niet-ontvankelijk te 

verklaren; 

2. Met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit aan de indiener van bezwaar, dit 

advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 
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06 Vaststelling subsidie 2016 jeugdhulp aanbieders en Gecertificeerde Instellingen   

B&W besluiten: 

1. De definitieve subsidie 2016 voor de volgende instellingen vast te stellen: 

a. Youké ter hoogte van 997.946,-- 

b. Trompendaal Leger des Heils  972.149,-- 

c. Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 33.162,-- 

d. Jeugd en Gezinsbeschermers 499.768,78 

e. William Schrikker Groep 90.901,92 

2. In te stemmen met extra subsidie aan Trompendaal Leger des Heils ter hoogte van 50.848,-- 

07 Actualiseren mandaat uitvoering Verordening jeugdhulp 

B&W besluiten: 

1. Het college trekt het op 17 januari 2017 vastgestelde mandaat voor de uitvoering van de Verordening 

jeugdhulp 2016 in; 

2. Het college mandateert het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein gemeente Gooise Meren 

per 1 juli 2017 voor de uitvoering van de Verordening jeugdhulp 2017 conform "Mandaatlijst 

Verordening jeugdhulp gemeente Gooise Meren 2017"; 

3. Het college besluit dat het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein ondermandaat kan 

verlenen conform de bij punt 2 genoemde mandaatlijst. 

 

08 Jaarverslag 2016 Sociale Recherche 

B&W besluiten kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek. 

 

09 Raadsmededeling meicirculaire 2017 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling. 

 

10 Raadsmededeling Onderzoek KSO2016 naar detailhandel in Bussum 

B&W besluiten in te stemmen met de raadsmededeling over het Koopstromenonderzoek 2016 naar 

detailhandel in centrum Bussum. 

 

 


