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01 Beantwoorden schriftelijke raadsvragen van de VVD over de ALV VNG 

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

de ALV van de VNG. 

02 Beantwoording schriftelijke vragen van partij A.vanderschaaf-E.nuij over HUS-sen 

B&W besluiten de beantwoording op de aanvullende schriftelijke Raadsvragen over Honden Uitlaat 

Services te verzenden naar de raad.  

03 Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de ChristenUnie over Jan ter Gouwweg. 

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

ChristenUnie over de Jan ter Gouwweg. 

04 Buitenruimte in Beeld 

B&W besluiten De notitie "Buitenruimte in Beeld" vast te stellen als uitwerking van de Visie 

Buitenruimte. 

05 Naarden buiten de Vesting – herstart projecten 
B&W besluiten in te stemmen met: 
1. De herstart van de twee projecten binnen het Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting: 

Optimalisatie Naardertrekvaart en Havenkom Naarden (voorheen Passantenhaven).  
2. De mededeling aan de gemeenteraad. 

06 Raadsmededeling Uitkomsten BO MIRT 
B&W besluiten de Raadsmededeling Uitkomsten BO MIRT 25 november 2020 versturen naar de Raad. 

07 Voortgang arrest Hoger Beroep TGVS/Vitaal 

B&W besluiten in te stemmen met de inhoud van bijgaande Raadsmededeling. 

08 Zorgcontinuïteitsbijdrage 

B&W besluiten: 

1. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, 

vrouwenopvang en maatschappelijke opvang de continuïteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 

juli 2020 vaststellen op 100% van de verwachte reguliere omzet minus minderkosten;  

2. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders leerlingen-, jeugdhulp- en Wmo vervoer de 

continuïteitsbijdrage voor de periode 1 maart tot 1 juli 2020 vaststellen op 80% van de verwachte 

reguliere omzet (inclusief eigen bijdrage);  

3. Met de regionaal gecontracteerde aanbieder Wmo vervoer voor de periode 1 juli tot 1 september 

2020 continuïteitsafspraken op maat maken tot een maximum van 80% van de verwachte reguliere 

omzet (inclusief eigen bijdrage);  

4. Voor regionaal gecontracteerde aanbieders meerkosten voor aangepaste dienstverlening als gevolg 

van de corona maatregelen vergoeden op basis van de landelijke richtlijn1 tot een maximum van de 

vergoeding van het Rijk aan centrumgemeente Hilversum à € 706.814,-  

5. Opdracht geven aan de manager inkoop en contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek om binnen de 

kaders van beslispunten 1, 2, 3 en 4 uitvoering te geven aan de continuïteitsbijdrage en de 

vergoeding meerkosten sociaal domein en over de voortgang te rapporteren richting het 

portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. 

 


