NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 1 maart 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/1660/160225/IB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 23 februari 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Besluit college Weesp over inkoop en samenwerking sociaal
domein;
2. Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Huisvestingsvoorzieningen burgemeester en wethouders;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3. Will Kellerman voor bijwonen feestelijke opening Aquarel expo van
IWS Holland in Driebergen op 6 maart;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Muziekvereniging BMOL voor voorjaarsconcert in Kortenhoef op 12
maart;
Wethouders Van Henten en Van Rijkom
5. Ondernemend Wijdemeren (OW) voor Netwerkborrel in Loosdrecht
op 15 maart;
Wethouder Reijn, Van Rijkom en wethouder Frijdal (o.v.b.)
6. Netwerk Autisme Gooi & Vechtstreek voor Autismedag in Hilversum
op 4 april.
Wethouder Van Henten
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 29 februari 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing bezwaarschrift dhr. V.J. B.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van dhr. V.J. B. ongegrond te verklaren en het verzoek
om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Brieven over de verandering van inkooporganisatie
Het college besluit:
1. De Dienstverleningsovereenkomst 2016 gastgemeente inkoop
jeugdzorg en AWBZ/WMO gemeente Wijdemeren, met ingang van 1
januari 2017 niet te verlengen;
2. De colleges van de Utrecht West gemeenten te informeren over de
beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst gastgemeente
inkoop jeugdzorg AWBZ/WMO gemeente Wijdemeren;
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3. De organisaties die zorg leveren in 2016 te informeren over de
wijziging van de inkoopregio voor de inkoop van Jeugdzorg en WMO
met ingang van 1 januari 2017;
4. De gemeenteraad te informeren over het besluit over de inkoop
zorg.
Bezwaar Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) dhr. P. S. te
Loosdrecht
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Bezwaarmaker een nieuwe beschikking te sturen met een
verbeterde motivering.
Bezwaar Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) dhr. H. te
Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren met verbetering van de
gronden;
3. Het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen
Actieplan ‘Vrijwillige inzet in Wijdemeren’
Het college besluit:
In te stemmen met het projectplan ‘Vrijwillige inzet in Wijdemeren’;
Huisvesting vergunninghouders
Het college besluit:
In te stemmen met de volgende prioritering ten aanzien van de versnelde
huisvesting van vergunninghouders:
1. Haalbaarheidsonderzoek van de plannen van de Stichting de
Nieuwe Harmonie omtrent tijdelijke huisvesting en scholing van o.a.
vergunninghouders in het gebouw van de firma Zwagerman en op
naastgelegen terrein op de Middenweg 157 in Nederhorst den Berg;
2. Uitwerken van tijdelijke of permanente bouw van sociale woningen
voor vergunninghouders en andere doelgroepen zoals starters en
senioren op: perceel Zuidsingel fase 8 perceel 1 (1.2 ha) te
Kortenhoef en perceel Dennenlaan 31 te Loosdrecht;
3. Indien in juli 2016 1. en 2. niet tot resultaat leidt, in te zetten op het
gezamenlijk huisvesten van alleenstaande vergunninghouders in
één woning onder woonbegeleiding van het Leger des Heils.
Rapport Buurtbemiddeling 2015
Het college besluit:
Kennis te nemen van de resultaten over 2015 van Buurtbemiddeling.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
In te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek 2016.
Verzoek bestemmingsplanherziening achter Nieuw-Loosdrechtsedijk
198 te Loosdrecht
Het college besluit:
Dat de uitkomst van de gesloten vaststellingsovereenkomst wordt
gerespecteerd, zodat geen sprake kan zijn van een koppeling van partiele
herzieningen.
Beslissing op bezwaar Noordereinde 131 te ’s-Graveland
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van de heer T.L. niet-ontvankelijk te verklaren, het
bezwaarschrift van mevrouw C.V.-S. ontvankelijk en gegrond te verklaren
en het door de bezwaarschriftencommissie geconstateerde gebrek in de

2

SDO

SDO

SDO

SDO

RO

RO

RO

RO

beslissing op bezwaar te repareren.
Gebiedsvisie Loosdrechts Plassengebied
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Gebiedsvisie Loosdrechts Plassengebied;
2. De argumenten en kanttekeningen zoals benoemd in dit voorstel te
gebruiken als input voor zijn reactie tijdens de publieke presentatie
van de Gebiedsvisie op 7 maart a.s.

15.

16.
17.
18.
19.

v
v
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 17 februari 2016

Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2016
de secretaris
de voorzitter
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