NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 2 februari 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/1641/160128/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 26 januari 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 26 januari 2016;
2. Brief Gemeente Weesp over besluit op voorstel stopzetten integratie
backofficeapplicaties;
3. Brief gemeente Weesp reactie op brief Wijdemeren over
samenwerking;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
4. Jubileumconcert ’t Koor op 2 april in Hilversum;
Wethouder van Rijkom, Frijdal (ovb)
5. Overdragen gemeentewapen aan Gemeente Turfendonk op 6
februari in Kortenhoef;
Wethouder Th. Reijn
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 8 februari 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Verzoek intrekking dwangsom Landgoed Eikenrode
Het college besluit:
Het verzoek van de heer O. om de opgelegde last onder dwangsom in te
trekken, niet in te willigen en de invordering van de verbeurde dwangsom te
continueren.
Betrekken raad bij opstellen begroting
Het college besluit:
De gemeenteraad te betrekken bij de totstandkoming van de kaders voor
de begroting 2017-2020 conform de aanpak zoals verwoord in de memo
van wethouder Frijdal.
Mandatering SAVE
Het college besluit:
In te stemmen met het mandaatbesluit aan de Stichting Samen Veilig
Midden-Nederland voor twee taken op het gebied van de Jeugdwet.
De burgemeester besluit:

1

Afd.
Staf
Staf

Staf
Staf

DVL

SDO

Een machtiging te verlenen aan:
 De medewerkers SAVE van de Stichting Samen Veilig MiddenNederland
 De medewerkers SAVE van de Stichting William Schrikker Groep
 De medewerkers SAVE van de Stichting Gereformeerde
Jeugdbescherming;
 De medewerkers SAVE van het Leger des Heils Jeugdbescherming
en Reclassering
om de gemeente te vertegenwoordigen in civiele procedures op grond van
artikel 6.1.8 van de Jeugdwet.
Ontvlechting SWW Sociaal Domein
Het college besluit:
1. De samenwerking SWW te beëindigen en te ontvlechten;
2. De acties uit te (doen) voeren, voortkomende uit het besluit tot
ontvlechting;
3. In te stemmen met het communicatieplan en dit te (doen) uitvoeren;
4. De gemeenteraad te informeren conform raadsinformatiebrief.
Rapportage SUWInet veilig gebruik
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bevindingen van het onderzoek SUWI van
de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar 7
beveiligingsnormen;
2. Kennis te nemen van het controleplan ter correctie van het
geconstateerde manco bij één van de normen;
3. Akkoord te gaan met het versturen van de raadsinformatiebrief.
Subsidieaanvraag theaterbus Munganga
Het college besluit:
De incidentele subsidieaanvraag à € 3.428,-- voor de jeugdvoorstellingen
in de theaterbus van Munganga af te wijzen.
Perceel Voorstraat 35 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. In overleg te treden met de Stichting Woningcorporaties het Gooi en
Omstreken over de verkoop van het perceel Voorstraat 35 te
Nederhorst den Berg met als uitgangspunt de bouw van
grondgebonden woningen en appartementen in de sociale
huursfeer, passend in het bestemmingsplan kern Nederhorst den
Berg;
2. De raad hierover te informeren.
Overdracht Curtevenneweg 9
Het college besluit:
Geen gebruik te maken van het recht van eerste koop ten aanzien van het
perceel aan de Curtevenneweg 9 te Kortenhoef.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 20 januari 2016
Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2016
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