NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 3 oktober 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
mr. W. Heeg – loco gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2035/170928/MH
Nr
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4.

5.
6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 26 september 2017
Vastgesteld

Afd.

Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 26 september 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Staatshuys presentatie boek ‘’Waarom Wethouder?’’ op 16
november 2017 in Zwolle;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Berenschot programma + werklab regionale samenwerking op 27
oktober 2017 in Utrecht;
Voor kennisgeving aangenomen
4. VNG Atrium lezing Arno Visser op 5 oktober 2017 in Den Haag;
Voor kennisgeving aangenomen
5. IJsclub Nederhorst den Berg 10 jaar Nederhorst on Ice op 24
november 2017 in Nederhorst den Berg;
Burgemeester Ossel, Wethouders Reijn, Van Henten, De Kloet, Van Rijkom
6. IJsclub Nederhorst den Berg sponsoravond Nederhorst on Ice op 4
november 2017 in Nederhorst den Berg.
Burgemeester Ossel, Wethouder Reijn
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 16 oktober 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het aanleggen van
een recreatiepier
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van betrokkenen tegen de omgevingsvergunning voor
het aanleggen van een recreatiepier niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaar invordering verbeurde dwangsom
overtredingen in het kader van de wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Het college besluit:
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Het bezwaarschrift van betrokkene tegen de invordering van de verbeurde
dwangsom niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaar verkeersbesluit aslastbeperking
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van betrokkene tegen het verkeersbesluit waarbij een
aslastbeperking is opgeheven aan te houden voor nader overleg.
Overeenkomst Village Deal Wijdemeren
Het college besluit:
- De samenwerkingsovereenkomst ‘Ondersteuningsprogramma
Village Deal’ met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan
te gaan.
De burgemeester te verzoeken:
- Wethouder drs. B.H. van Henten-Meijer te machtigen om de
overeenkomst te ondertekenen.
Subsidie Versa 2018
Het college besluit:
1. De subsidie aan Versa Welzijn voor 2016 ongewijzigd vast te
stellen;
2. De subsidieaanvraag van Versa Welzijn voor 2018 toe te kennen,
en hierbij:
a. In te stemmen met het verhogen van het aantal uren inzet van
83 uur per week naar 86 uur per week;
b. De cao ontwikkelingen voor 2018 te compenseren door
indexatie van het subsidiebedrag met 1.83% ten opzichte van
2017;
c. Hiervoor in 2018 een subsidie te verlenen van € 299.844.
Opstapplaatsen leerlingenvervoer
Het college besluit:
Het voorstel aan te houden voor nader overleg
Hardheidsclausule WMO
Het college besluit:
Op grond van art. 26 van de WMO verordening gebruik te maken van de
hardheidsclausule WMO en de voorziening, begeleiding individueel, in te
zetten bij een inwoner van de gemeente die tijdelijk woonachtig is in een
bedrijfspand.
Besluit op bezwaar intrekking uitkering
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift tegen intrekking van een uitkering ontvankelijk
en ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmakers te berichten conform conceptbrief.
Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het
tegengaan van permanente bewoning in een recreatiewoning in strijd
met de bestemming
Het college besluit:
1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om
het gebruik in strijd met het bestemmingsplan van het
recreatieverblijf als hoofdverblijf te beëindigen en beëindigd te
houden;
2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als
volgt toe te passen: € 2.000,-- per constatering per vier weken, met
een maximum van € 26.000,- (13 periodes van vier weken).
Intrekken exploitatieverordening
Het college besluit:
De raad voor te stellen de exploitatieverordening, vastgesteld op 28 maart
2002, in te trekken.
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Aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een schuur
Het college besluit:
1. De aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een
schuur op een perceel te Loosdrecht te weigeren;
2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te
ondertekenen.
Vaststelling partiele herziening Plassengebied Loosdrecht 2013;
Nieuw-Loosdrechtsedijk 255-237
Het college besluit:
1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan partiële herziening
Plassengebied Loosdrecht 2013; Nieuw-Loosdrechtsedijk 255-237
overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte exemplaar;
2. Reclamanten niet-ontvankelijk te verklaren;
3. Het bestemmingsplan ambtshalve aan te passen zoals verwoord in
het bij dit besluit behorende voorstel.
Vlaggenmasten Loosdrecht
Het college besluit:
1. De overbodige vlaggenmasten te verwijderen;
2. Het eigenaarschap van de vlaggenmasten bij de Mijndense Sluis te
formaliseren;
3. Een addendum op het huurcontract van Mimi’s IJssalon aan te
gaan, ter vrijwaring van de gemeente voor aansprakelijkheid.
Verzoek om een tegemoetkoming in de planschade
Het college besluit:
Het advies van Thorbecke op te volgen en een planschade vergoeding toe
te kennen ter hoogte van € 620, te vermeerderen met de wettelijke rente
vanaf datum aanvraag.
Weigering aanvraag de Serre
De burgemeester besluit:
De aanvraag van het horecabedrijf de Serre ’s Graveland voor een dranken horecavergunning volgens artikel 3 van de Drank- en Horecawet op
grond van artikel 27 lid 1 sub a Drank- en Horecawet te weigeren.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen
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Begrotingswijziging 2017 en 2018. Q en A rapport Bossert en rapport
DVL
Waarderingskamer
Het college besluit:
1. De begrotingswijziging BSWW 2017 en 2018 voor kennisgeving aan
te nemen;
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen;
3. Kennis te nemen van de concept beantwoording van de technische
raadsvragen over het rapport professor dr. J. Bossert over de
Governance en bedrijfsvoering van BSWW en deze aan de raad te
zenden;
4. Kennis te nemen van het rapport van de waarderingskamer over de
BSWW en deze aan de raad te zenden.
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 3, 22, 23,

Ter kennisname:
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MT-verslag van 20 september 2017

Vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2017
de secretaris
de voorzitter
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