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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 10 april 2018 

 

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  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2150/180409/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 3 april 2018 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 3 april 2018; 
2. Besluit gemeenteraad Weesp inzake bestuurlijke toekomst Weesp. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Uitnodigingen: 
1. Opening tuinkamer Amaris De Kuijer op 18 april in Nederhorst den 

Berg; 
Wethouder Van Henten 

2. Blauwe vlag uitreiking op 3 mei in Uitgeest. 
Wethouder De Kloet 

Staf 

5.  Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
(BSWW)  
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de voorverkenning belastingsamenwerking 
van Wijdemeren met een potentiële partner, na opheffing van de 
Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
(BSWW); 

2. Te kiezen voor voortzetten van de verkenning met de gemeente 
Hilversum en daartoe aan Hilversum een schriftelijk verzoek te 
doen; 

3. De gemeenteraad hierover te informeren en de portefeuillehouder te 
mandateren hierover een raadsinformatiebrief op te stellen.   

Staf 

6.  HR 21 
Het college besluit: 
Definitief in te stemmen met de keuze voor HR21 als 
functiewaarderingssysteem voor de gemeente Wijdemeren. 

Staf 

7.  Budget uitvoering activiteiten week van Wereld Alzheimerdag 2018 
Het college besluit: 
Voor de organisatie van de week rondom Wereld Alzheimer dag 2018 een 
bedrag van € 6.000,- beschikbaar te stellen en te dekken uit het budget 
Wmo (438001027). 

SDD 

8.  Meer bekendheid geven aan de bijdrage chronisch zieken SDD 
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Het college besluit: 
1. In te stemmen met een publiciteitscampagne rond de bijdrage 

chronisch zieken en gehandicapten; 
2. Een bedrag van maximaal € 10.000,- beschikbaar te stellen ten 

laste van het product chronisch zieken (433001030). 

9.   Tiny Houses Dennenlaan 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verzoek om over te mogen gaan tot plaatsen 
van 22/23 “Tiny houses”, voor een periode van 10 jaar, in 
afwachting van mogelijke woningbouwontwikkeling die een groter 
gebied kunnen omvatten dan alleen de vm. Gemeentewerf aan de 
Dennenlaan in Loosdrecht; 

2. Om een financiële bijdrage te leveren, ter hoogte van maximaal       
€ 38.000, voor verwijderen verharding, aanbrengen inrit, 
parkeervakken, parkeerterrein en voetpad; 

3. De grond gedurende een periode van 10 jaar om niet beschikbaar te 
stellen aan de Woningbouwcorporatie. 

FD 

10.  Sloop Godelindehof te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De concept-brief aan betrokkene inzake de sloop van de 
Godelindehof vast te stellen; 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

FD 

11.  Verkoop Brandweerkazerne Loosdrecht 
Het college besluit: 
1. Tot verkoop van de brandweerkazerne te Loosdrecht aan de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, inclusief de bijbehorende 
ondergrond en voorzieningen, conform bijgaande 
verkoopovereenkomst; 

2. De opbrengst van de verkoop is gelijk aan de boekwaarde van de over 
te dragen onderdelen van de kazerne per 1-1-2018 en bedraagt totaal € 
1.422.233; 

3. Het onderhoud van de brandweerkazerne eveneens over te dragen 
overeenkomstig het voorstel van de Veiligheidsregio, gebaseerd op het 
opgestelde Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP); 

4. De jaarlijkse kapitaals- en onderhoudslasten aan de Veiligheidsregio te 
vergoeden conform het bijgevoegde overzicht, waarbij voor het jaar 
2018 dit naar rato geschiedt van het moment van overdracht; 

5. De jaarlijkse lasten in de meerjarenbegroting 2018-2021 te verwerken 
bij de voorjaarsnota. 

FD 

12.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken  

Staf 

13. V   

14. V   

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 april 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 
 


