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01 Verzoek verlenging ontheffing sloopverplichting noodlokalen Godelindeschool 

B&W besluiten niet in te stemmen met verzoek tot verlenging van de tijdelijke ontheffing 

sloopverplichting noodlokalen. 

  

02 Afstand doen kettingbeding Nikkelstraat 21 Naarden 

B&W besluiten afstand te doen van kettingbeding. 

 

03 Vaststellen Openbare Ruimten Krijgsman 4e fase 

B&W besluiten: 

Vaststellen van de volgende openbare ruimten (straatnamen) bij de Krijgsman Muiden 

* W. Oudshoornstraat 

* Waterlinie 

* De Stelling 

* Muiderkring 

* Waadse Poldergracht 

* Westbatterijpad 

* Schootsveldpad 

 

04 Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 

B&W besluiten: 

1. Vanaf 1 januari 2018 het “veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek” om te vormen en te verbreden  tot 

het “zorg- en  veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek”; 

2. Na regionale afstemming met alle partners uiterlijk 1 juli 2018  een besluit te nemen over  welke   

inhoudelijke keuzes daarvoor moeten worden gemaakt; 

3. Een (regionale) verkenning uit te voeren in de eerste helft van 2018 naar de mogelijkheden van 

intensieve samenwerking met de andere veiligheidshuizen in de eenheid Midden Nederland; 

4. Vanaf 1 januari 2019 jaarlijks de bestaande bijdrage aan het zorg- en veiligheidshuis te verhogen met 

€ 73.500,- verdeeld op basis van het aantal inwoners (aandeel Gooise Meren circa € 13.000,-); 

5. Vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de  

gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;  

6. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek verzoeken om  alle praktische maatregelen 

behorende bij beslispunt 4  te treffen. 

05 Beantwoording Raadsvragen draadslachtoffers 

B&W besluiten:  

College besluit de beantwoording Raadsvragen artikel 33  draadslachtoffers ten gevolge van 

hoogspanningsleidingen boven natuurgebied Naardermeer vast te stellen. 

 

06 Beantwoording raadsvragen art. 33 HvBNM over nieuwe vaarverbinding 

B&W besluiten in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen art. 33 van HvBNM inzake de 

nieuwe vaarverbinding en de antwoorden toe te zenden aan de raad 
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07 Mandaatlijst Wmo verordening 2018 

B&W besluiten: 

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

per 1 januari 2018 voor de uitvoering van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 

conform bijgevoegde "Mandaatlijst Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Gooise 

Meren 2018"; 

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

verlenen conform de bij punt 1 genoemde mandaatlijst. 

 

 


