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01 Subsidie in natura 

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

 

02 Naarden buiten de Vesting - Nieuwe Vaarverbinding  

B&W besluiten:  

De raad te informeren over de voortgang van het verkeersonderzoek dat wordt uitgevoerd voor de 

projecten binnen het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. 

 

03 Verzamelbesluit jaarlijkse subsidies 2019, nr 8 - zorg en welzijn 18+ hoger dan € 25.000,- 

B&W besluiten:  

Aan de in de overzichtsbijlage genoemde  organisaties een subsidie te verlenen voor het jaar 2019.     

 

04 Wenselijkheid huidige systeem van afvalscheiding  

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen art 33 RvO over afvalscheiding. 

 

05 Besluit op bezwaar verkeersbesluit oplaadpaal Vossiuslaan te Bussum 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ingediend door mevrouw E.J. van B. en de heer 

en mevrouw vd M. ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 15 augustus 2018 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de 

pleitnotitie) mee te zenden. 

 

06 Weigering omg. vergunning  realiseren van drie parkeerplaatsen en uitweg Nieuwe Hilversumseweg 

55 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen en 

1. de ingediende bezwaren ontvankelijk te verklaren; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 1 augustus 2018 ongewijzigd te handhaven;  

4. met de bekendmaking van het op de bezwaren genomen besluit het advies van de 

Commissie en het verslag van de hoorzitting (mee te zenden); 

5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.  
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07 Innovatie uitvraag jeugd 

B&W besluiten: 

1. Vaststellen van de subsidiebeleidsregel criteria en procedure innovatiefonds ten behoeve van 

“zo thuis mogelijk opgroeien” en deze op de gebruikelijke wijze bekend te maken 

2. De Regio Gooi en Vechtstreek op te dragen een commissie in te stellen die tot taak heeft de 

ingediende plannen die als basis dienen voor de subsidie aanvragen te beoordelen en hierover 

advies uit te brengen 

3. Algemeen Directeur van Regio Gooi en Vechtstreek te mandateren namens het college van de 

gemeente Gooise Meren te beslissen op aanvragen om subsidies ten behoeve van de innovatie-

uitvraag ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ met inachtneming van het advies van de commissie 

4. Algemeen Directeur van Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken in te stemmen met de 

mandaatverlening en ons college over deze instemming schriftelijk te informeren. 

 

08 Schoutenwerf 

B&W besluiten:  

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen raad. (GDP). 

 

 


