NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 12 januari 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
J.H. Frijdal - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1622/160107/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 januari 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 5 januari 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Afscheid wethouders gemeente Bussum op 18 januari in Bussum
Wethouders van Henten, Frijdal, van Rijkom
Verslag D-100 bijeenkomsten op 31 oktober en 7 november 2015
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nadere uitwerking tot 19 januari 2016
Aanpassen tarieventabel behorend bij de legesverordening 2016
Het college besluit:
1. De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 op
redactionele punten aan te passen en het legestarief voor de
aanvraag van een rijbewijs vast te stellen op een bedrag van
€ 38,90;
2. De raad hierover te informeren.
Decembercirculaire 2015 gemeentefonds
Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van de decembercirculaire 2015 te
verwerken in:
- de jaarrekening 2015 voor de uitkeringsjaren 2013 tot en met
2015;
- de voorjaarsrapportage 2016 voor de uitkeringsjaren 2016-2019;
2. De commissie Bestuur en Middelen te informeren door middel van
commissievoorstel.
Wachtwoordbeleid gemeente Wijdemeren
Het college besluit:
Het wachtwoordbeleid gemeente Wijdemeren vast te stellen en in te laten
gaan op 1 februari 2016.
Vennootschapsbelasting
Het college besluit:
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1. Rapportage Vennootschapsbelasting (VPB) voor kennisgeving aan
te nemen;
2. EFK Belastingadviseurs opdracht te geven voor het uitvoeren van
een scan en inregelen van een rekenmodel voor grondexploitaties
waarmee de openingsbalans van 1 januari 2016 en toekomstige
VPB kan worden berekend;
3. De commissie Bestuur en Middelen middels commissievoorstel over
de invoering van de VPB te informeren.
Mandatering regio verlengen contract leerlingenvervoer
Het college besluit:
In te stemmen met het geven van een volmacht aan het contractbeheer
Sociaal Domein van de regio Gooi en Vechtstreek tot het verlengen van het
contract leerlingenvervoer tot tenminste 1 januari 2018 met een mogelijke
uitloop tot 1 augustus 2018
Verlenging taxivervoer
Het college besluit:
Op grond van de hardheidsclausule het aan I.K. tijdelijk toegekende
aangepaste vervoer met een periode van maximaal twee maanden te
verlengen.
Overname gebouw bibliotheek
Het college besluit:
1. Het als bibliotheek in gebruik zijnde pand, met onder- en
bijbehorende grond, aan de Tjalk 41 te Loosdrecht te kopen van de
‘Stichting exploitatie accommodaties ten behoeve van het
bibliotheekwezen”;
2. Het gebouw te gaan exploiteren en te gebruiken als huisvesting voor
de bibliotheek en andere huurders;
3. Het gebouw aan te kopen door middel van kwijtschelding van de
resterende, uitstaande vordering, zijnde € 100.425,-- van de
gemeente op de “Stichting Exploitatie accommodaties ten behoeve
van het bibliotheekwezen”;
4. Te kiezen voor de optie op het gebouw af te schrijven in 25 jaar en
de begroting hierop aan te passen;
5. De raad hierover per brief te informeren.
Subsidieaanvraag Bureau art. 1
Het college besluit:
1. In te stemmen met uitbetaling van de subsidie ad € 7.795,-- aan
Versa Welzijn ten behoeve van taken in het kader van de wet
gemeentelijke anti-discriminatievoorziening voor 2016;
2. Niet in te stemmen met de aanvraag van een aanvullend bedrag van
€ 1.159,00 ten behoeve van voorlichting.
Taaleis Participatiewet
Het college besluit:
1. In te stemmen met de beleidsregel Wet taaleis Participatiewet,
waarbij uitgegaan is van de in de inleiding opgenomen
uitgangspunten;
2. De met het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen (€ 2.500
in 2016 en € 5.000 structureel vanaf 2017) beschikbaar stellen voor
de uitvoering van de Wet taaleis. De eenmalige te verwachten extra
kosten in 2016 ten laste te brengen van de
participatievoorzieningen;
3. Deze beleidsregels ter kennisname naar de raad te sturen.
Notitie beschermd wonen regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. De overeenkomst beschermd wonen te verlengen met 1 jaar tot
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31-12-2016 met de bestaande aanbieders en geeft de twaalf in
2015 extra gecreëerde plekken voor oud-Ascensio cliënten in 2016
vrij voor alle cliënten;
2. De tarieven voor 2016 vast te stellen voor de Beschermd Wonen
pakketten en de toeslag dagactiviteiten op het niveau van 2015
(geen indexatie en geen verlaging);
3. De tarieven voor 2016 vast te stellen voor de Beschermd Wonen
toeslagen huisvesting zoals genoemd in tabel 2 van dit voorstel;
4. De uitgangspunten voor het verstrekken van een PGB beschermd
wonen en de pgb’s per pakket vast te stellen zoals genoemd in het
rapport “Beschermd wonen PGB -2016 en verder”;
5. Alle pgb’s beschermd wonen waar de budgethouders geen
heronderzoek hebben gehad voor 1 november 2015 te verlengen tot
1 mei 2016 conform de bestuurlijke afspraken tussen Vereniging
Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland, Per Saldo,
de Branche Vereniging Kleinschalige Zorg, Ministerie
Volksgezondheid Welzijn en Sport , Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en de Sociale Verzekering Bank;
6. Het assessment Beschermd Wonen vast te stelen;
7. De “matrix advies wmo-raden” vast te stellen en de wmo-raad
hierover te informeren;
8. De gemeenteraad te informeren middels de raadsinformatiebrief
Beschermd Wonen.
Subsidieaanvraag Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland
SDO
Het college besluit:
Aan Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland subsidie voor 2016 van
€ 1.000,- toe te kennen
Protocol bijtincidenten
RO
De burgemeester en het college besluiten:
Ieder, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, de beleidsregel ‘Protocol
bijtincidenten honden’ vast te stellen.
V
RO
Opleggen last onder dwangsom in verband met 2 schuurtjes op het
RO
voorerf van de Nieuw-Loosdrechtsedijk 63
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer H.T.K. en mevrouw
P.G.M.S, alsmede aan de heer R.C.K., teneinde te bewerkstelligen dat een
overtreding op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 63 te Loosdrecht
(waarvan zij gezamenlijk eigenaar zijn), zoals omschreven in de last, wordt
beëindigd binnen zes weken. Er zijn zonder vergunning twee gebouwen
(schuurtjes) opgericht voor de voorgevel van het hoofdgebouw. Wanneer
niet voldaan wordt aan deze last dan wordt per schuurtje een dwangsom
van € 500,- per week of gedeelte van een week met een maximum van
€ 2.500,- (per schuurtje) verbeurd.
Voorontwerpbestemmingsplan Wijde Blik en Dode Eind
RO
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Wijde Blik en
Dode Eind;
2. De commissie Ruimte en Economie te vragen om het voorontwerp
vrij te geven voor inspraak en het overleg ex art. 3.1.1. van het
Besluit ruimtelijke ordening.
v
v
Communicatie
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23.

Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 20, 21

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 7 januari 2016

Vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2016
de secretaris
de voorzitter
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