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01 Advies voor Regio  Algemeen Bestuur 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies. 

 

02 Stand van zaken prestatieafspraken 

B&W besluiten de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de gesprekken tussen de in 

Gooise Meren actieve woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigers en gemeente over de 

prestatieafspraken, middels een raadsmededeling. 

 

03 Ontwikkeltraject casusgerichte aanpak zorg en veiligheid Gooi en 

Vechtstreek 

B&W besluiten de uitgangspunten van Gooise Meren voor de praktische uitwerking van de regionale 

casusgerichte aanpak zorg en veiligheid vast te stellen. 

 

04 Beantwoording raadsvragen art 33 fusie archiefdiensten 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA fractie over 

de fusie van de archiefdiensten en het pand aan de Cattenhagestraat.  

 

05 Beantwoording raadsvragen VVD-fractie filmlocaties Het Spiegel II 

B&W besluiten de (vervolg)raadsvragen over de filmsets in het Spiegel te Bussum te beantwoorden door 

middel van een raadsmededeling. 

 

06 Vragen conform art 33 RvO inzake ‘zorgen omwonenden over ontwikkeling Borgronden’  

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 33 RvO vragen van GDP inzake 

zorgen omwonenden over de ontwikkeling BORgronden. 

 

07 Contracten Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds 2018-2020 

B&W besluiten: 

1. Een overeenkomst af te sluiten met het Jeugdsportfonds voor de periode van 2018-2020; 

2. Een overeenkomst af te sluiten met het Jeugdcultuurfonds voor de periode van 2018-2020; 

3. Wethouder G. Struik te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomsten namens de 

gemeente; 

4. De raad te informeren door middel van een mededeling. 

 

08 Overdraagbaarheid parkeerplaatsen Alpha Fry naar Volvo 

Buitenweg 

B&W besluiten akkoord te gaan met de overdraagbaarheid van het gebruik van de parkeerplaatsen zoals 

genoemd in de exploitatie overeenkomst gesloten tussen de toenmalige gemeente Naarden en Alpha 
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Fry. 

 

 


