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01 Toekomst pand De Vonk (Nassaulaan 43-45 te Bussum)  

B&W besluiten: 

In te stemmen met de beantwoording van de ingezonden brieven over het pand De Vonk. 

02 Verlenging overeenkomst Dudok Wonen inzake verkoopregulerende bepalingen. 

B&W besluiten in te stemmen met het verlengen van de looptijd van de verlengingsovereenkomst  

inzake verkoopregulerende bepaling met  Dudok Wonen  voor de periode van 1 jaar, met ingang van 1 

januari 2018.  

03 Beweeg- en zwemonderwijs 

B&W besluiten:  

1. De bestaande regeling ten aanzien van zwemonderwijs in de voormalige kern Bussum stop te zetten 

per 1 augustus 2018; 

2. Het aantal uren badwater (opgenomen in de exploitatieovereenkomst) in zwembad de Zandzee 

kosteloos beschikbaar te  stellen voor schoolzwemmen/natte gymles voor groepen 7 en 8 van het 

primair onderwijs; 

3. Een vangnetregeling in te stellen voor alle kinderen in de leeftijd 10 t/m 16 jaar (vanaf groep 6 

primair onderwijs) welke nog geen zwemdiploma A hebben behaald; 

4. Het Naardense convenant betreffende de inzet van buurtsportcoaches als vakdocent lichamelijke 

opvoeding binnen het primair onderwijs stop te zetten op 31 december 2019; 

5. De vrijvallende 2 fte vanaf 1 januari 2020 toevoegen aan de pool van buurtsportcoaches voor geheel 

Gooise Meren. 

04 Afronding MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam 

B&W besluiten kennis te nemen van de afronding van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam; 

De raad te informeren over de afronding middels de informatie. 

05 Jaarverslag Veilig Thuis 2016 

B&W besluiten het jaarverslag Veilig Thuis 2016 aan de gemeenteraad ter kennisneming aan te bieden. 

06 Toetsprotocol Bouwbesluit Gooise Meren 2017 

B&W besluiten het Toetsprotocol Bouwbesluit 2012 Gooise Meren vast te stellen.  

07 Betaald parkeren 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met invoering van betaald parkeren op 6 parkeerplaatsen op de kop Burg. van 

Hasseltlaan / Pater Wijnterlaan in Naarden; 

2. In te stemmen met invoering van betaald parkeren op 5 parkeerplaatsen op de Zwarteweg nabij de 

Thorbeckelaan in Naarden;  

3. In te stemmen met invoering van betaald parkeren op 6 parkeerplaatsen op de Constantijn 

Huygenslaan nabij de Brediusweg in Bussum. 

 

08 Horecaconvenant Gooise Meren, kern Bussum, 2017 - 2022 
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B&W besluiten in te stemmen met het horecaconvenant Gooise Meren, kern Bussum, 2017 – 2022. 

09 Verkopen van de natuurgronden in het project Landgoed Nieuw Cruysbergen aan GNR 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de overeenkomst betreffende de verkoop van de natuurgronden in project 

Landgoed Nieuw Cruysbergen aan Stichting Goois Natuurreservaat. 

2. In te stemmen met de mededeling aan de gemeenteraad. 

10 Vaststellen uitvoeringsbesluit grafbedekking 

B&W besluiten het 'Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen Gooise Meren 2017' vast te stellen. 

11 Nadere regels Wmo 2018 

B&W besluiten: 

1. De nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Gooise Meren 2018 vast te stellen; 

2. Met het vaststellen van de nadere regels de ongewenste effecten van de eigen bijdrage tegen te 

gaan; 

3. Hiertoe in de nadere regels behorende bij de Wmo verordening het product maatschappelijke 

deelname van eigen bijdrage uit te zonderen; 

4. Hiertoe in de nadere regels jongvolwassenen tot 23 jaar van eigen bijdrage uit te zonderen. 

12 Intentieovereenkomst Brandweerkazerne/Streefkerk 

B&W besluiten: 

1. De Intentieovereenkomst Brandweerpost Muiden/Makelaardij Streefkerk te beëindigen; 

2. De brieven te versturen naar de Brandweer Gooi- en Vechtstreek en Makelaardij Streefkerk. 

13 Verlenging stimuleringsregeling activiteiten GGZ 

B&W besluiten: 

1. De stimuleringssubsidie regeling 'Inloop en activiteiten GGZ Gooise Meren' te verlengen tot en met 

31 december 2018; 

2. De overgehevelde middelen voor de inloopfunctie GGZ ad € 66.316 in 2018 opnieuw te bestemmen 

voor de stimuleringssubsidie regeling 'Inloop en activiteiten GGZ'.  Deze middelen vallen onder 

Kostenplaats 6280101 Wmo: collectieve voorzieningen. 

 


