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Uitvraag Gooise Meren versus Amsterdam
Met onderstaande vragen van de VVD-fractie Weesp wordt beoogd inwoners meer inzicht te geven in
de verschillen tussen Gooise Meren en Amsterdam voor wat betreft diensten en voorzieningen. De
hoofdvraag is steeds: wat krijgt een inwoner bij een fusie met een van beide gemeenten en waar zitten
de verschillen? Dit op basis van de informatie door de gemeenten zelf verstrekt.
Wonen
Welk verdeel c.q. toewijssysteem wordt gehanteerd?
In Gooi en Vechtstreek wordt bij de verdeling van sociale huurwoningen ‘voorrang’ verleend aan
huishoudens met een regionale binding (in Amsterdam geldt dat voor de helft van de toewijzingen).
Als een inwoner (opnieuw) wil verhuizen, dan wordt uitgegaan van de inschrijfduur + 75% van een
eventueel oude inschrijfduur bij verhuizing. De totale inschrijfduur heet ‘zoekwaarde’. Inwoners uit
Gooi en Vechtstreek hoeven dus niet steeds opnieuw ‘inschrijftijd’ te sparen als zij (weer) verhuizen. Dit
in tegenstelling tot Amsterdam, waar de oude inschrijfduur niet meegewogen wordt bij een nieuwe
verhuisbehoefte.
Welke keuzemogelijkheden en vrijheden hebben de burgers hier?
Woningzoekenden mogen alle woningen kiezen die aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften.
Binnen de sociale huursector krijgen bepaalde doelgroepen voorrang. Te denken valt aan voorrang
voor 65 plussers met een zorgindicatie bij verhuur van aanleunwoningen. Daarnaast moeten
corporaties zich (wegens landelijke wetgeving) houden aan passend toewijzen. Dit betekent dat zij er
bij het toewijzen van een woning voor moeten zorgen dat de huur van de woning past bij het inkomen
van de woningzoekende. Zo wordt met name voorkomen dat huurders te duur wonen en daardoor op
de lange termijn in de (financiële) problemen raken.
Wat zijn de wachttijden van de mensen die actief zoeken?
Dit verschilt sterk per doelgroep. Senioren hebben relatief snel een woning omdat zij al lang ergens
wonen en dus een hoge zoekwaarde hebben opgebouwd. Jongeren hebben dubbele kansen op een
woning omdat zij op zoekwaarde woningen krijgen maar ook (extra) via loting. Gemiddeld wacht een
jongere (starter) in Gooi en Vechtstreek 3 – 5 jaar op een woning. In Amsterdam is de wachttijd
gemiddeld minimaal 10 jaar. Doordat voor jongeren woningen (tot 55m2) worden verloot, kan het zijn
dat je een maand na inschrijving ‘in de prijzen valt’. Lukt het niet via loting of wil je wachten op een
ste
leuke eengezinswoning met tuin, dan kan een misschien wel duren tot je 28 verjaardag voordat je
aan de beurt bent.
Hoeveel mensen zoeken actief en hoeveel zijn er slapend?
Er zijn ongeveer 35.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek ingeschreven in WoningNet, waarvan circa
12.000 actief. Een actieve woningzoekende reageert minstens twee keer per jaar op een geadverteerde
woning.
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Wat wordt er aan WOZ betaald voor een gemiddeld rijtjeshuis (dus niet het tarief)?
Dat is helemaal afhankelijk van de gemeente waarin je woont; Amsterdam taxeert bijvoorbeeld veel
hoger (dichter tegen economische waarde) dan de gemeente Utrecht.
Wat is de woning bouwopdracht vanuit het rijk voor de kort midden en lange termijn?
Als regio maken we afspraken met de Provincie over kwantitatief en kwalitatief
woningbouwprogramma. In Gooi en Vechtreek worden er tot 2030 circa 12.000 woningen gebouwd
waarvan 1/3 sociaal en 50% toegankelijk (zogenaamde 0-treden woningen) – dat zijn 750 woningen
per jaar tot 2020 en 500 per jaar in de periode daarna.
In de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar zowel Amsterdam als Gooi en Vechtstreek deel van
uitmaken, gaat het om de toevoeging van circa 240.000 woningen tot 2040.

Sociaal stelsel (opmerking regio G&V heeft hier een hek omheen)
WMO-taxi
Waar kan men heen. Kan men over de regiogrens?
Wmo pashouders kunnen 5 OV zones vanaf hun woonadres reizen, dit is ongeveer 25 kilometer.
Vanuit Weesp kan men ook buiten regio Gooi en Vechtstreek reizen, bijvoorbeeld naar Amsterdam of
zelfs tot voorbij Zaanstad. Op de kaart in bijlage 1 ziet u het vervoersgebied waarbinnen men met de
Wmo taxi mag reizen
Waar gaan de mensen uit Weesp naar toe?
De Wmo taxi houders uit Weesp gaan vooral naar bestemmingen binnen:
 Hilversum
 Blaricum
 Naarden
 Huizen
 Bussum
 Muiden
 Amsterdam
 Almere
Zie bijlage 2 waarin de bestemmingen van de Wmo pashouders uit Weesp staan weergegeven.

Jeugdzorg
Hoeveel jeugd staat er op de wachtlijst (per categorie)?
Landelijk weten gemeenten niet exact hoeveel jeugdigen op een wachtlijst staan bij aanbieders, omdat
veel rechtsgeldige verwijzingen buiten de gemeenten om gaan. Dit geldt ook voor de gemeente
Amsterdam en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
In de Gooi en Vechtstreek hebben wij echter wel goede afspraken gemaakt met aanbieders, zodat wij
tijdig weten of er wachtlijsten zijn ontstaan of dreigen te ontstaan (en hier effectief op kunnen sturen).
Zo moeten aanbieders het bij de Regio melden als ze de landelijk vastgestelde normen voor
aanvaardbare wachttijden niet realiseren (de zogenaamde treeknormen). Geen enkele aanbieder heeft
dit in de Gooi en Vechtstreek heeft melding gedaan van het overschrijden van de normen.
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Wat is de gemiddelde wachttijd?
De ingeschatte doorlooptijden van de GGZ aanbieders worden gepubliceerd via onderstaande link:
https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/sociaal/inkoop-encontractbeheer/jeugdwet/voor-inwoners/doorlooptijden-bggz-sggz-en-eed/jeugd-ggzdoorlooptijden.pdf?sfvrsn=30
(Mede) aan de hand van het bovenstaand overzicht van doorlooptijden, kunnen ouders/verzorgers
hun keuze voor een aanbieder bepalen.
Welke keuzemogelijkheid heeft men in behandelaar?
De Regio maakt gebruik van de inkoopsystematiek Dynamisch contracteren en beheren (open house).
Dat betekent dat elke jeugdhulpaanbieder, mits deze voldoet aan gestelde (kwaliteits)eisen,
gecontracteerd kan worden op elk moment. Dit zorgt voor een breed kwalitatief hoogwaardig aanbod
voor inwoners en een grote mate van keuzemogelijkheden.
Wat is de beschikbaarheid, uit hoeveel behandelaars kan men kiezen en hoeveel hebben een contract?
Alle huidige gecontracteerde jeugdhulp zijn opgenomen via onderstaande link:
https://www.kieszo.nl/zorg-en-ondersteuning/jeugdhulp

Volwassenen
Welke keus hebben de volwassenen?
Voor de voorzieningen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Ondersteuning (dagbesteding,
individuele begeleiding) en Hulp bij het Huishouden geldt een open house inkoopmethodiek. Dat
betekent dat elke zorgaanbieder, mits deze voldoet aan de (kwaliteits)eisen, op elk moment kan
worden gecontracteerd. Dit garandeert volledige keuzevrijheid voor volwassenen uit Gooi en
Vechtstreek. Deze wordt enkel beperkt indien een zorgaanbieder geen overeenkomst wenst. Zie voor
het complete zorgaanbod www.kieszo.nl
Voor Beschermd Wonen zijn 9 zorgaanbieders gecontracteerd voor 256 plekken. Veel organisaties
hebben hulp specialismen (zoals autisme, LVB, jeugdigen, ouderen etc.).
Wachttijden en beschikbaarheid (veilig thuis, beschermd wonen, huishoudelijke verzorging en
verpleging en verzorging)
Voor volwassenen is er voor iedereen passende begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp
beschikbaar. Bij zowel Hulp bij het huishouden als Maatschappelijke ondersteuning (dagbesteding,
individuele begeleiding) zijn wachtlijsten niet toegestaan. Verpleging en verzorging is een
verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Bij Beschermd Wonen zijn wachtlijsten wel toegestaan.
Hier is een regionale wachtlijst voor. Zie hieronder.
Veilig thuis
Er zijn geen wachtlijsten bij Veilig Thuis, dit betreft zowel kinderen als volwassenen. De toets op het
bestaan van wachtlijsten bij Veilig Thuis, maakte onderdeel uit van een onderzoek van de landelijke
inspectie in 2017. Uit dit onderzoek is gebleken dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek op twee na de
beste van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland is.
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Beschermd wonen
De druk op het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang is vele malen groter in Amsterdam.
Uit het recent onderzoek (22-12-2017) van het Trimbos instituut naar de toegang tot de
maatschappelijke opvang met mystery guest bleek dat onder andere in Amsterdam de toegang tot de
opvang onvoldoende gewaarborgd is voor rechthebbende dakloze aanvragers. In twee derde van de
gevallen in Amsterdam gene toegang werd verleend terwijl dit wel moet. In Hilversum werd in alle
gevallen toegang tot de opvang
verleend. https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2619
In zowel Gooi en Vechtstreek en Amsterdam zijn er wachtlijsten voor het beschermd wonen. In
Amsterdam stonden er aan het eind van 2016 stonden ruim 870 cliënten op de wachtlijst voor de
maatschappelijke opvang of beschermd wonen. In Gooi en Vechtstreek is er geen wachtlijst voor de
maatschappelijke opvang en zijn er 70 wachtenden voor beschermd wonen.
De Amsterdamse rekenkamer heeft recent onderzoek gedaan naar de wachtlijst voor maatschappelijke
opvang en het beschermd wonen en trok deze conclusie:
Het college heeft geen zicht op de effectiviteit van de ondersteuning en door het vele wachten en de
tekortschietende ondersteuning wordt de zorg nodeloos duur en kunnen mensen hun situatie niet
verbeteren.
https://publicaties.rma.colophon.cc/wachten-op-opvang/
Het is onduidelijk wat er gebeurd met inwoners van Weesp die nu wachten als Weesp onderdeel van
Amsterdam wordt.
Kan men vrij kiezen welke organisatie men wil? Hoeveel keus is hier, hoeveel organisaties zijn er
beschikbaar?
Er is een ruime keuze aan aanbieders van zorg en ondersteuning voor jeugdigen (jeugdwet) en
volwassenen (Wmo). Al het Regionale aanbod staat op https://www.kieszo.nl/.
De Regio maakt gebruik van de inkoopsystematiek Dynamisch contracteren en beheren (open house).
Dat betekent dat elke aanbieder, mits deze voldoet aan de (kwaliteits)eisen, gecontracteerd kan
worden op elk moment. Dit zorgt voor een breed aanbod voor inwoners. Inwoners hebben de vrijheid
om te kiezen voor de aanbieder naar keuze. De keuze van de inwoner is bepalend voor het inzetten
van een aanbieder.

Onderwijs
Hoeveel scholen zijn er (basisonderwijs en voortgezet onderwijs per inwoner)
Wat is de keuze mogelijkheid en de keuze vrijheid? Hoe werkt het lotingsysteem?
Weesp heeft 1631 leerlingen van 5 t/m 12 jaar, en 994 leerlingen van 13 t/m 18 jaar.
Er zijn ongeveer honderd basisscholen in de hele regio Gooi en Vechtstreek. In Weesp zijn zes
basisscholen. Per 1-8-2018 opent de tijdelijke huisvesting (voor kinderen uit de nieuwbouwlocatie
Weespersluis) en naar verwachting doen twee basisscholen in de zomer van 2020 hun deuren open in
de nieuwbouwwijk Weespersluis.
Het aantal beschikbare scholen zegt niks over de beschikbaarheid van het onderwijs. Voor alle
kinderen in Weesp is plaats op een basisschool. Er is wel een plaatsingssysteem. Leerlingen kunnen
worden opgegeven wanneer ze twee jaar zijn door een formulier in te vullen met een eerste, tweede
en derde schoolkeuze. Elke drie maanden is er een plaatsingsronde waarbij de schooldirecteuren de
opgaven invullen in een digitaal systeem en deze de leerlingen plaatst. Het plaatsingssysteem zorgt
ervoor dat zorgleerlingen evenredig worden verdeeld over de scholen en zorgt dat de huisvesting
optimaal wordt benut.
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Weesp beschikt niet over speciaal basis onderwijs (sbo) en ook niet over speciaal onderwijs (SO). De
dichtstbijzijnde sbo school is in Bussum. Voor SO zijn Weesper kinderen, afhankelijk van de
problematiek, aangewezen op scholen in Hilversum, Huizen of verder weg.
In totaal zijn er circa 20 scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in Gooi en Vechtstreek. Weesp heeft
twee vo scholen, een voor het VMBO (3 leerwegen) en een voor HAVO/VWO onderwijs. Er is geen
aanmeldingsbeleid voor VO scholen.
Hoeveel kinderen krijgen de eerste keus in Weesp bij de plaatsingsronde basisschool?
Dit kan per plaatsingsronde verschillen. Over het algemeen worden vrijwel alle kinderen op de school
van de eerste keuze geplaatst. In uiterste gevallen kunnen enkele leerlingen om specifieke redenen
(bijvoorbeeld omdat het om een zorgleerling gaat) niet op de school van de eerste keuze worden
geplaatst. Dit gebeurt zeer sporadisch.

Bestuur (t.a.v. Regio Gooi en Vechtstreek)
Hoe is het bestuur georganiseerd en wat betekent dit voor de inwoner?
De Regio is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Het is een
publiekrechtelijke zelfstandige rechtspersoon; een ‘Openbaar Lichaam’ in de zin van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen
op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden Grondstoffen en
Afvalstoffen Dienst (GAD), de Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) en de Regionale Ambulance
Voorziening (RAV).
De Regio kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
realisatie van de gemeenschappelijk opgedragen taken. In de gemeenschappelijke regeling is
opgenomen dat het algemeen bestuur bestaat uit 1 vertegenwoordiger per deelnemende gemeente.
Hierdoor staan gemeenten aan het stuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden waaronder de
regiovoorzitter.
Voor de niet overgedragen taken ligt de inhoudelijke aansturing van projecten, programma’s en taken
die de Regio uitvoert bij de portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein. De
portefeuillehoudersoverleggen bestaan uit een afvaardiging uit colleges van de gemeenten in Gooi en
Vechtstreek. Zo hebben colleges directe inspraak op de dagelijkse uitvoering van taken, projecten en
programma’s. Gemeenteraden en colleges zijn de uiteindelijk besluitvormende organen. Hiermee
wordt invulling gegeven aan de democratische vertegenwoordiging van inwoners.
Hoe is de inspraak geregeld?
Binnen de Regio wordt intensief samengewerkt met inwoners, bedrijven, woningcorporaties,
gebiedspartijen en ketenpartners (waterschap, veiligheidsregio, Natuurmonumenten), aanbieders van
zorg en ondersteuning, onderwijsinstellingen en andere stakeholders. Zo houdt de Regio geregeld
dialoogsessies en marktconsultaties bij de uitvoering van inkooptrajecten.
Voor de betrokkenheid van inwoners hebben gemeenten het platform ‘Samenkracht!’ binnen de Regio
opgezet. Het doel van Samenkracht! is dat de behoefte van de bewoners sturend is bij agendering,
ontwikkeling, implementatie/uitvoering en de evaluatie van beleid.
Samenkracht! organiseert diverse activiteiten in de regio Gooi en Vechtstreek die interactief van aard
zijn. Zo organiseert Samenkracht! themabijeenkomsten, panelgesprekken en carrousels. Hierbij worden
de onderwerpen uitgediept, kansen en belemmeringen besproken en ervaringen van cliënten
voorgelegd aan bestuurders en beleidsambtenaren die betrokken zijn bij de Jeugdwet, de Wet

Pagina 5 van 10

maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet (werk en inkomen). De onderwerpen die tijdens
de activiteiten aan de orde komen, worden samen met de cliënten- en belangenorganisaties
uitgekozen. Tweemaal per jaar is er ook een plenaire informatieve bijeenkomst voor alle deelnemers
waarbij de stand van zaken rond het beleid en de uitvoering worden gepresenteerd. Een mooi
moment om de inhoudelijke kennis te vergroten en met elkaar bij te praten.
Regionale samenwerkingsagenda
Het eerste jaar van iedere nieuwe zittingsperiode wordt door de portefeuillehouders het initiatief
genomen tot het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda. Daarin staan de
belangrijkste opgaven die gemeenten samen willen oppakken. De gemeenteraden wordt
gevraagd inbreng te leveren in de regionale samenwerkingsagenda. De informatie over actuele
(boven)regionale opgaven wordt hierover door de portefeuillehouders ingebracht. De bestuurders en
de adviseurs van de gemeenten en de Regio werken nauw samen, zodat goed zicht is op de belangen
die spelen op alle niveaus. Regelmatige afstemming met de colleges en de gemeenteraden is
belangrijk. De portefeuillehouders hebben de belangrijke taak om de eigen achterban van
ambtenaren, collegeleden en raadsleden actief te betrekken bij de keuzes die voorliggen.
Opdrachtverstrekking
De inhoudelijke aansturing van projecten, programma’s en taken die de Regio uitvoert ligt bij de
portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein. De portefeuillehoudersoverleggen
functioneren als gecoördineerd opdrachtgever namens de deelnemende gemeenten. De
portefeuillehoudersoverleggen bestaan uit een afvaardiging uit de colleges van de deelnemende
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Zo hebben colleges directe inspraak op de dagelijkse uitvoering
van taken, projecten en programma’s.
De democratische legitimatie is vergelijkbaar met de legitimatie van de Eerste Kamer. De
democratische vertegenwoordiging van inwoners in het algemeen bestuur vindt plaats op een
getrapte wijze via aanwijzing door de gemeenteraad van de gemeentelijk afgevaardigde.
Tenslotte is goed te vermelden dat gemeenten binnen een inspraakverordening afspraken hebben
gemaakt over hoe gemeenten medezeggenschap kunnen uitoefenen op beleid wat binnen de Regio
wordt voorbereid.
Financiën
Wat is de netto schuld per hoofd van de bevolking?
De netto schuld per hoofd van de bevolking wordt berekend door de VNG op basis van door
gemeenten aangeleverde begrotings- en jaarrekeningscijfers. Deze cijfers zijn terug te vinden op
www.waarstaatjegemeente.nl.
De cijfers voor 2015 per gemeente:
Blaricum
Eemnes
Gooise Meren
Hilversum
Huizen
Laren
Weesp
Wijdemeren
Amsterdam
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2.194
-575
1.393
2.136
-1.661
987
2.597
892
3.576

De gegevens over 2016 zijn nog niet berekend. Deze worden waarschijnlijk begin februari op de
website van waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd.
Cultuursubsidie
Welke (soort) organisaties krijgen subsidie en wat is de orde van grootte van de bedragen?
Hieronder een overzicht van de gemeente Gooise Meren aangaande alle subsidies die zijn verstrekt in
2017. In het geel de subsidies op het vlak van cultuur.
Subsidies Gooise Meren 2017
Versa Welzijn
KDV de Stampertjes (buurtvereniging de Godelinde)
Wandelvierdaagse 60+
Stichting Speel-o-theek 'Gooi
Stichting Kindertuinen Bussum
Stichting Interkerkelijke Jeugdraad Muiden
Stichting Halt Nederland
Korfbalvereniging DOC
Stichting Sportclub Gehandicapen Gooi- en Eemland
Gooise Sport en Recreatie Stichting voor Mensen met
een Verstandelijke Handicap
Vereniging Buurtbeheergroep Koopweg/Bijlstraat
Buurtvereninging Verbindingslaan/Kruislaan (Robbedoes)
Vereniging Parkeerterrein Hamerstraat 9b achter
Vereniging Marokkanen Naarden
KNVVH Vrouwennetwerk
Wereldwinkel
Stichting Rolstoelbus ’t Gooi
Stichting Jozefzorg Avondschool
Oogvereniging
Gilde Gooi Noord
Stichting Vier het Leven
Seniorenraad Gooise Meren
Stichting Ontmoetingsdag Bussum
De Kazernekring
Stichting Internationale Vrouwendag
Muziekvendel Nardinc
Stichting Tussen Vecht & Eem
Muziekvereniging het Gooi
Toonkunst Bussum
Tindalstichting
Prins Maurits Band Bussum
Stichting ViJos Drum-en Showband
Pro Musica
Nederlands Händelvereniging (NHV)
Toneelvereniging Het Goois Toneel
Bussumse Toneelvereniging "Kameleon”
Toneelvereniging "De Schakel"
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€ 1.813.335,00
€ 27.000,00
€ 0,00
€ 251,00
€ 4.200,00
€ 1.930,00
€ 5.724,00
€ 214,00
€ 4.176,00
€ 1.296,00
€ 2.250,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 2.331,00
€ 289,00
€ 4.600,00
€ 1.525,00
€ 3.336,00
€ 60,00
€ 5.728,00
€ 2.555,00
€ 2.500,00
€ 2.051,00
€ 549,00
€ 3.529,00
€ 1.400,00
€ 206,00
€ 1.750,00
€ 1.750,00
€ 1.122,00
€ 1.600,00
€ 1.750,00
€ 865,00
€ 865,00
€ 1.265,00
€ 1.265,00
€ 1.250,00

Stichting Nationale Gedenkdagen Naarden
Stichting Uherský Brod - Naarden
Stichting Rijksmuseum Muiderslot
Stichting Muiderbergse Feesten
Comité Openbare Feesten Muiden
Nederlandse Bachvereniging
Stichting Noodfonds Naarden
Stichting Artes
Veilig Verkeer Ned (Verkeersbrigadiers)
Veilig Verkeer Nederland Het Gooi-Noord
Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en
Muiderberg - tieners
Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en
Muiderberg - peuterspeelzalen
Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en
Muiderberg - wet Oké
Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden en
Muiderberg - VVE
Slachtofferhulp Nederland
Sportservice Noord-Holland
Versa Welzijn Bureau Art. 1
Stichting Vluchtelingenwerk Midden Nederland
Stichting Maatjesproject Gooi & Vechtstreek
Stichting Schuldhulpmaatje Hilversum en omgeving
Stichting Wijkpost De Schakel
Stichting W.O.C. Bellefleur
Buurt-en Belangen Vereniging (BBV) Godelinde
Stichting Burgerzin Naarden
Stichting Filmhuis Bussum
Historische Kring Bussum
Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vecht
Stichting Comeniusmuseum
Stichting het Nederlands Vestingmuseum
Stichting Fotofestival
Stichting Forteiland Pampus
Bussum op IJs
Stichting de Bibliotheek Gooi en Meer
Stichting Bussum Cultureel
Stichting De Gooische Ark
STAD
Bijdragen vanuit convenanten
Spant
Sportfondsen De Zandzee
Sportfondsen De Lunet
Stichting de Grote Kerk
Stichting Lokale publieke mediainstelling Bussum en
Naarden
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€ 3.723,00
€ 3.857,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 2.080,00
€ 3.044,00
€ 2.200,00
€ 3.960,00
€ 300,00
€ 950,00
€ 41.499,00
€ 296.386,00
€ 111.736,00
€ 205.005,00
€ 12.427,00
€ 8.279,00
€ 20.974,00
€ 125.125,00
€ 87.210,00
€ 9.500,00
€ 8.655,00
€ 19.627,00
€ 7.966,00
€ 17.672,00
€ 41.700,00
€ 11.800,00
€ 21.750,00
€ 45.600,00
€ 99.035,00
€ 11.510,00
€ 10.000,00
€ 19.130,00
€ 1.398.150,00
€ 12.825,00
€ 76.764,00
€ 89.000,00
€ 527.750,00
€ 353.770,00
€ 80.000,00
€ 43.304,00
€ 31.359,60

Bijlage 1: Vervoersgebied Wmo taxi
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Bijlage 2: Vervoersbestemmingen Wmo taxi
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