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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 1 november 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
mr. drs. P.M. Smit - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1829/161027/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 25 oktober 2016 Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 25 oktober 2016; 
2. Memo toepassing kruimelgevallenbeleid; 
3. Gemeente Huizen: Standpunt oplossing geschil Veiligheidsregio. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Wijzigen naamgeving eerste gedeelte Oppad in Drie Kampjes te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 
In te stemmen met het voorstel van de commissie naamgeving openbare 
ruimte, tot wijzigen naamgeving eerste gedeelte Oppad in Drie Kampjes te 
Loosdrecht. 

BV 

5.  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst bibliotheek 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 
tussen de gemeente Eemnes, Gooise Meren, Weesp en 
Wijdemeren en de Bibliotheek Gooi en Meer; 

2. De ondertekening van deze overeenkomst door de burgemeester 
aan wethouder S.N.F. van Rijkom over te dragen en haar hiervoor te 
machtigen. 

SDO 

6.  Beslissing op bezwaarschrift M.t.H. tegen last onder dwangsom inzake  
chalet/bouwwerk 
Het college besluit: 
het bezwaarschrift van M.t.H. ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

RO 

7.  Toetsplan Porseleinhaven 
Het college besluit: 

1. Het toetsplan vast te stellen als basis voor de ontwikkeling van de 
deelplannen, met inachtneming van het bijbehorende verslag; 

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over 
het toetsplan en dit voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage te 
leggen bij de griffie. 

RO 

8.  Jaarverslag 2015 Welstands- en Monumentencommissie 
Het college besluit: 

RO 
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De raad voor te stellen om het Jaarverslag 2015 van de Welstands- en 
Monumentencommissie Mooi Noord-Holland ter kennisname aan te nemen. 

9.  Aanvraag omgevingsvergunning Moleneind 6 te Kortenhoef 
Het college besluit: 
Het besluit van 12 juli 2016 in te trekken voor zover het betreft het vragen 
van een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad voor het 
oprichten van een woning op het perceel Moleneind 6 te Kortenhoef. 

RO 

10.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen in 
het project Arnoud Voetlaan 16 nieuwbouwproject ‘Mooi Ankeveen’ te 
Ankeveen 
Het college besluit: 

1. De omgevingsvergunning te verlenen, in afwijking van het 
welstandsadvies; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren de beschikking te ondertekenen. 

RO 

11.  Uitbreiden van het woonhuis op Oud-Loosdrechtsedijk 36A te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen op voorwaarde dat de 
welstandscommissie instemt met het bouwplan; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

RO 

12.  Verbouwen van de woning op perceel Oud-Loosdrechtsedijk 107 te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen op voorwaarde dat de 
welstandscommissie instemt met het bouwplan; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

RO 

13.  Afhandeling grondverkoop Kwakel/Kortenhoefsedijk 
Het college besluit: 

1. Het besluit van 11 oktober 2016 omtrent dit onderwerp in te trekken; 
2. De raad via een wethoudersbrief te informeren over het behaalde 

positieve resultaat en de verwerking hiervan bij de jaarrekening 
2016. 

RO 

14.  Verkoop water nabij Philips van Wassenaerlaan 7 te Nederhorst den 
Berg 
Het college besluit: 
Tot verkoop van een perceel gemeentelijke grond, groot circa 296 m2  
water, voor de verkoopprijs van €  22.000,- kosten koper zoals getaxeerd 
op 17 juli 2014, aan de eigenaar van de Philips van Wassenaerlaan 7 te 
Nederhorst den Berg. 

RO 

15.  5e Rapportage snippergroen en stand van zaken project verkoop 
gemeentelijke gronden achter de Dammerweg te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
De commissie Ruimte & Economie van de gemeenteraad te informeren met 
een wethoudersbrief over de voortgang van het project snippergroen en 
over de stand van zaken van het project verkoop gemeentelijke gronden 
achter de Dammerweg te Nederhorst den Berg. 

RO 

16.  Zienswijze op rapport bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden tot 2 november 2016. 

Staf 

17.  Beantwoording brief Van de Wetering inzake Ter Sype 
Het college besluit: 

1. Een brief aan Van de Wetering Boat en Special Transport en aan 

RO 
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Aalbers Bouwgroep B.V. te Loosdrecht betreffende de ontwikkeling 
van Ter Sype te verzenden; 

2. De gemeenteraad hierover te informeren. 

18. v   

19. v   

20.  Communicatie 
Besproken 

 

21.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 18, 19 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 19 oktober 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


