NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 1 mei 2018
Aanwezig:
Th.H.A.M. Reijn - loco-burgemeester
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
J.J. de Kloet - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
Afwezig:
F. Ossel - burgemeester (verlof)

Nr.: BN/2155/180426/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 24 april 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
van 24 april 2018
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Afscheid wethouders Gooise Meren op 15 mei;
Bericht van verhindering sturen in verband met eigen afscheidsreceptie op
dezelfde datum
2. 5 mei ontbijt op Kasteel Nederhorst
Wethouder de Kloet
Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning
Porseleinhaven in Loosdrecht
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaarschrift tegen ontheffing voor het inrichten als
bouwplaats van een gedeelte van parkeerplaats De Kooi in Nederhorst
den Berg
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerden niet-ontvankelijk te verklaren.
Benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Het college besluit:
De heer F. Ossel te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Evaluatie Jongerenwerk 2018
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie Jongerenwerk Wijdemeren 2017;
2. In te stemmen met het programma voor jongerenwerk in 2018;
3. Akkoord te gaan met de offerte voor de uitvoering van
jongerenwerkopbouwwerk in 2018.

1

Afd.
Staf
Staf

Staf

SDD

SDD

SDD

SDD

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ontwerp programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2019 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. In te stemmen met de (pro-forma ingediende) zienswijze;
3. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Ontwerp jaarstukken 2017 – Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerp Jaarstukken 2017 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Het voorstel voor te leggen aan de Commissie Bestuur en Middelen
en de Raad.
Achtervangovereenkomst Het Gooi en Omstreken
Het college besluit:
1. De achtervangovereenkomst ad € 5.000.000,-- aan te gaan met
Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken;
2. Een afschrift van het collegebesluit te sturen naar Waarborgfonds
Sociale Woningbouw;
3. Het besluit ter kennisneming toe te zenden aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
2018 vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de brandbeveiligingsverordening
Wijdemeren 2012 in te trekken;
3. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89B te
Loosdrecht
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-commentaarnota zienswijzen over
het ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b;
2. De concept-commentaarnota in handen te stellen van de griffie ten
behoeve van het horen van de reclamanten door de raadscie R&E.
Vaststelling Integraal handhavingsjaarverslag 2017
Het college besluit|:
1. Het Integraal handhavingsjaarverslag 2017 vast te stellen en mee te
delen aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Holland;
2. Kennis te nemen van het oordeel Interbestuurlijk toezicht en
handhaving omgevingsrecht 2017 van de Provincie Noord-Holland.
Vaststelling Veiligheid Toezicht en Handhaving uitvoeringsprogramma
(VTH) omgevingsrecht Wijdemeren 2018-2019
Het college besluit:
1. Het VTH uitvoeringsprogramma omgevingsrecht Wijdemeren 20182019 vast te stellen inclusief het als bijlage daarbij gevoegde
uitvoeringsprogramma 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland
Gooi & Vechtstreek (OFGV);
2. Het uitvoeringsprogramma met bijlagen in overeenstemming met
artikel 7.3, vierde lid van het Besluit omgevingsrecht bekend te
maken aan de gemeenteraad.
Betaling in termijnen grafrecht
Het college besluit:
op grond van artikel 12 van de Verordening op de heffing en de invordering
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van lijkbezorgingsrechten 2018 een uitzondering te maken en de heer W.
toe te staan het grafrecht vanaf augustus 2018 t/m juni 2020 in
maandelijkse termijnen te voldoen.
Ontwerpbestemmingsplan De Beukenhof te Loosdrecht
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan De Beukenhof,
Nieuw Loosdrechtsedijk 24;
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en gelijktijdig het
goede dienstenoverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening te voeren;
3. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het
ontwerpbestemmingsplan De Beukenhof, Nieuw-Loosdrechtsedijk
24.
Uitnodiging verbindingsbijeenkomst Hollands Utrechts Plassenberaad
(HUP)
Het college besluit:
Aan het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP) mee te delen dat het nog
steeds van mening is dat de belangen van de gemeente Wijdemeren en die
van het HUP zover uiteenlopen dat het niet zal toetreden tot het HUP en
dus ook niet zal deelnemen aan de verbindingsbijeenkomst in juni 2018.
Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Inrichten van een Bed&Breakfast, Wout Hilhorsthof 6 te Ankeveen
Het college besluit:
1. Een omgevingsvergunning voor het inrichten van een
Bed&Breakfast voor 6 bedden op het perceel Wout Hilhorsthof 6 te
Ankeveen te weigeren;
2. De teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te
mandateren om de vergunning te ondertekenen.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 21, 22

Ter kennisname:
 DT-verslag van 18 april 2018
Voor kennisgeving aangenomen
Vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2018
de secretaris
de voorzitter
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