NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 4 juli 2017
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
J.J. de Kloet - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 27 juni 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 27 juni 2017;
2. Overlijdensbericht mevrouw Buisman, schoonmoeder I. Buisman
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3. Provincie Noord-Holland voor Bestuursbijeenkomst Omgevingsvisie
NH2050 in Haarlem op 13 juli;
Wethouder Reijn
4. Wonderfeel in ’s-Graveland op 21, 22 en 23 juli
Wethouders Reijn, van Henten, de Kloet, van Rijkom
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Toelatingsdocument Jeugd GGZ (JGGZ)
SDO
Het college besluit:
1. Het toelatingsdocument Jeugd GGZ vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de adviezen van de adviesraden sociaal
domein;
3. De reactiematrix op de adviezen van de adviesraden sociaal domein
vast te stellen;
4. De opbouw van de tarieven Ambulante Jeugdhulp vast te stellen;
5. In te stemmen met een taakgerichte bekostiging op basis van
inwoneraantallen voor infrastructurele instellingen;
6. Volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi
en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren;
7. Ermee in te stemmen dat het contractbeheer¹ voor de overeenkomst
Jeugd GGZ die voortkomt uit het toelatingsdocument per januari
2018 door de Regio Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd;
8. De gemeenteraad te informeren middels Raadsinformatiebrief
‘Inkoop Jeugd GGZ 2018’ en op 11 juli naar de gemeenteraad te
versturen;
9. In te stemmen met het voortzetten Dyslexie conform huidige

1

werkwijze zoals vastgelegd in het toelatingsdocument Dyslexie (2e
instapmoment).
¹waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een
overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, tot het voeren van een
rechtsgeding.
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Vaststelling definitieve versie RAP 2
SDO
Het college besluit:
1. Het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP2) vast te
stellen;
2. De gemeenteraad te informeren over het RAP2.
Vaststelling regionaal convenant eerste opvangonderwijs
SDO
Het college besluit:
1. Het regionale convenant eerste opvangonderwijs vast te stellen;
2. De burgemeester te verzoeken wethouder Van Rijkom te machtigen
de overeenkomst te ondertekenen.
Aanwijzing historisch belangrijk monument
BOR
Het college besluit:
Het graf en monument van Dirk Hoogbruijn op de algemene begraafplaats
Berestein te ’s-Graveland aan te wijzen als historisch belangrijk monument
en op te nemen in de lijst van monumenten die van historisch en cultureel
belang zijn.
Raadsinformatiebrief Gemeenschappelijke Regeling Tomin
Het college besluit:
Naar aanleiding van de Gemeenschappelijke Regeling Tomin een bief aan
de raad te sturen.
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Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 4, 10, 11, 13.

Ter kennisname:
 MT-verslag van 21 juni 2017

Vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2017
de secretaris
de voorzitter
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