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01 Dienstverleningsovereenkomst Gooise Meren-Weesp 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst; 

2. In te stemmen met het voortzetten van de voorbereidingen voor de 

dienstverleningsovereenkomst voor fase 2. 

 

02 Budgethoudersregeling Gooise Meren 2016 

B&W besluiten Budgethoudersregeling Gooise Meren 2016 vast te stellen. 

 

03 Raadsmededeling Asbest in Gemeentehuis 

B&W besluiten de raadsmededeling met betrekking tot de aangetroffen asbest in het Gemeentehuis te 

verzenden aan de Raad. 

 

04 WOB verzoek RTV NH, herziene beslissing 

B&W besluiten:  

1. De bezwaren van RTV NH inzake het WOB verzoek gedeeltelijk gegrond te verklaren conform de 

motivatie in de bijgevoegde brief aan RTV NH en het besluit d.d. 23 juni 2015 van het College van 

B&W Muiden te herroepen;  

2. Het besluit inzake het WOB het besluit van College van Gooise Meren d.d. 23 maart 2016 in te 

trekken en te vervangen door het onderhavige besluit.  

 

05 Vaststellen treasurystatuut Gooise Meren 

B&W besluiten:  

Intrekken van:  

1. ‘Treasurystatuut Naarden 2014’ vastgesteld op 5 maart 2014; 

2. ‘Treasurystatuut Muiden 2013’ vastgesteld op 19 december 2013 met terugwerkende kracht tot 1 juli 

2013; 

3. ‘Financieringsstatuut Bussum 2003’ vastgesteld op 13 januari 2004. 

4. ‘Treasurystatuut Gemeente Gooise Meren 2016’ vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2016. 

 

06 Stand van zaken MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam 

B&W besluiten de raadsmededeling Stand van zaken MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam te versturen 

naar de Raad. 

 

07 Opvolging motie regionaal benutten subsidiemogelijkheden 

B&W besluiten de Raadsmededeling ‘opvolging motie regionaal benutten subsidiemogelijkheden’ te 

versturen aan de Raad van Gooise Meren. 
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08 (her)Benoeming leden Bezwaarschriftencommissie 

B&W besluiten: 

De leden van de Bezwaarschriftencommissie Gooise Meren te (her)benoemen per 1 januari 2017 voor een 

periode van 3 jaar. 

 

09 Besluit op bezwaar Gansoordstraat 20 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften in verband met een 

ingediend bezwaarschrift (met betrekking tot verlening van een omgevingsvergunning voor het 

nieuw bouwen van een dakkapel in het voordakvlak en het wijzigen van de voorgevel van de woning 

op het perceel Gansoordstraat 20 te Naarden) en het advies van de Commissie voor de 

bezwaarschriften overnemen.  

2. De bezwaren gericht tegen het besluit van 22 juni 2016, met betrekking tot het verlenen van een 

vergunning voor het nieuw bouwen van een dakkapel in het voordakvlak en het wijzigen van de 

voorgevel van de woning op het perceel Gansoordstraat 20 te Naarden, ontvankelijk en ongegrond 

verklaren. 

 

10 Beslissing op bezwaarschrift 

B&W besluiten: 

1. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en het bestreden besluit wordt ongewijzigd in stand 

gelaten; 

2. Bezwaarde wordt in de gelegenheid gesteld de gevraagde documentatie te komen inzien; 

3. Het verzoek om kostenvergoeding wordt afgewezen; 

4. De ingediende ingebrekestelling wordt niet in behandeling genomen. 

 

11 Verlengingsovereenkomst verkoopregulerende bepalingen Dudok Wonen 

1. In te stemmen met verlenging van de overeenkomst inzake verkoopregulerende bepaling met  

Dudok Wonen  voor de periode van 1 jaar met ingang van 1 januari 2017; 

2. Wethouder Sanderse volmacht te geven om hiertoe de verleningsovereenkomst namens het college 

te ondertekenen.  

 

12 Stimuleringssubsidie GGZ inloop en activiteiten Versa 

B&W besluiten: 

1. Het college stelt een subsidie beschikbaar van € 9.794,- aan Stichting Versa voor het realiseren van 

het projectplan 2016-2017 in het kader van de stimulering subsidie GGZ Inloop en activiteiten. Deze 

subsidie is bestemd voor de kosten van de inzet van een professional in 2016 en 2017; 

2. Het college wijst de aanvraag van een subsidie voor een activiteiten budget af omdat nog niet kan 

worden vastgesteld waaraan dit budget zal worden besteed; 

3. Het college stemt in met dekking van de subsidiekosten uit het budget van de stimuleringsregeling 

"GGZ Inloop en activiteiten" dat is te vinden onder 6280101 Collectieve Voorzieningen/442599 

Overige subsidies en bijdragen. 



 

 

 

 

Pagina 3 van 3 

 
 

 
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

13. Koop kavel van de Alliantie t.b.v. Godelindeschool 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met de koop en levering in 2016 van een grondkavel van de Alliantie ten behoeve van 

de realisatie van de uni-locatie Godelindeschool conform de koopovereenkomst en akte van 

levering; 

2. Het (adjunct)hoofd afdeling ROB/SLZ te mandateren en voor zoveel nodig te machtigen om de 

hiertoe opgestelde koopovereenkomst en akte van levering te tekenen namens de gemeente Gooise 

Meren en om eventueel door de notaris aangebrachte wijzigingen in de akte van levering/ 

koopovereenkomst te accorderen. 

 

 


