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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 10 januari 2017 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 
 
Afwezig: 
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder (verlof) 

         Nr.: BN/1876/170105/TB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 3 januari 2017 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Uitnodigingen: 
1. Winterkostbuffet van Ondernemend Wijdemeren op 18 januari a.s. in 

Loosdrecht 
Wethouders Reijn en De Kloet. 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 23 januari 2017 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

5.  Evaluatie vergaderen op locatie 
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering, in aanwezigheid 
van wethouder Van Rijkom. 

Staf 

6.  Bezwaarschrift urgentie mevrouw M.  
Het college besluit: 
Mevrouw M. een urgentieverklaring te verlenen op grond van artikel 2.1. lid 
2b en c van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015. 

SDO 

7.  Bezwaarschrift urgentie de heer M.J. namens de heer en mevrouw J.-
H. 
Het college besluit: 

1. De definitie “mantelzorg” zoals benoemd in de 
huisvestingsverordening onder punt 1.19 door middel van een 
toelichting aan te vullen als volgt: 

o De omschrijving “intensief” bedraagt minimaal 8 uur per 
week; 

o De omschrijving  “langdurig” duurt minimaal 3 maanden; 
o Wanneer er sprake is van “overschrijding van gebruikelijke 

hulp” er sprake dient te zijn van “dagelijks noodzakelijke 
zorg”; 

2. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verlenen van een 
woningurgentie ongegrond te verklaren. 

SDO 

8.  Afvoer rioolwater gebied Mijnden 
Het college besluit: 

1. Een beheersovereenkomst voor het gebruik van het rioolstelsel 
Recreatiecentrum Mijnden af te sluiten voor de periode 2017-2020 
en het hoofd van de afdeling BOR te machtigen deze overeenkomst 

BOR 
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te ondertekenen; 
2. Jaarlijks het afgesproken bedrag voor het transporteren en afvoeren 

van publiek afvalwater over te maken aan de gemeente Stichtse 
Vecht, zoals in dit collegevoorstel beschreven onder “financiële 
consequenties”; 

3. Een bedrag van € 74.000, - op te nemen in het investeringsschema 
van het GRP voor een kalenderjaar 2020 voor de bouw van een 
nieuw rioolgemaal aan de Bloklaan; 

4. De raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit 
besluit; 

5. Het college van de gemeente Stichtse Vecht schriftelijk op de hoogte 
te stellen van dit besluit. 

9. V   

10.  West End: functiewijziging commissiestuk 
Het college besluit het conceptcommissiestuk ter agendering te zenden aan 
de raadsgriffie. 

RO 

11.  Beantwoording vragen D66 asbestsanering Natuurmonumenten 
Het college besluit:  
De vragen van D66 over de uitgevoerde asbestsanering in het project ter 
hoogte van de Oud-Loosdrechtsedijk 98 te Loosdrecht te beantwoorden. 

RO 

12.  Zonneweide bij plan Groenewoud 
Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de onderzoeksresultaten voor een 
zonneweide bij plan Groenewoud. 

RO 

13.  Weigering aanvraag tot het aanwezig hebben van speelautomaten 
De burgemeester besluit: 
De aanvraag voor een vergunning voor het aanwezig hebben van twee 
speelautomaten in  de horeca-lokaliteit, gevestigd op het perceel 
Meerhoekweg 2a te Nederhorst den Berg, te weigeren 

RO 

14.  Beantwoording vragen D66 huisvesten statushouders 
Het college besluit: 
Een raadsinformatiebrief aan de raad te zenden, in antwoord op de vragen 
van de fractie D66. 

SDO 

15.  Versneld in werking treden omgevingsvergunning 
Het college besluit: 
Op basis van de argumenten als vermeld in de brief toepassing te geven 
aan artikel 6.2. van de WABO, waarmee de op 3 januari 2017 verleende 
omgevingsvergunning voor het herstellen van een legakker bij de 
Muyeveldse Wetering onmiddellijk in werking treedt.  

RO 

16. v   

17. v   

18.  Communicatie 
Besproken. 

 

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 16, 17 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 14 december 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2017 
de secretaris               de voorzitter 


