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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 10 mei 2016 

 

Aanwezig: · 

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

 
 
         Nr.: BN/1702/160504/IB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 3 mei 2016 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. VNG: uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom; 

Het college stemt vóór het akkoord 
Uitnodigingen: 

2. Will Kellerman voor Kunstroute Vecht & Plassen in Kortenhoef van 
14 tot 16 mei; 

Wethouder van Rijkom 
3. Ondernemend Wijdemeren voor Netwerkborrel in Loosdrecht op 18 

mei; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Regio Gooi en Vechtstreek voor Regiopodium #5 in Bussum op 20 
mei; 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. De Appelboom voor Inspiratiedag in Kortenhoef op 28 mei; 

Wethouder van Henten, wethouder Reijn, gemeentesecretaris Visser 
6. Cultuurcompagnie voor Dijkenexpeditie in Castricum op 31 mei. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 23 mei 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.    v   

6.  Bijdrage dierenwelzijn 
Het college besluit: 

1. De Vogelopvang in Naarden, de Egelopvang in Huizen en de 
Dierenambulance in Hilversum te ondersteunen met een vaste 
bijdrage per opgevangen dier vanaf 1/1/2016. Voor de Vogelopvang 
en Dierenambulance een bijdrage van € 10, - per dier en voor de 
Egelopvang een bijdrage van € 25, - per dier; 

2. In te stemmen met een regionale ondersteuning voor het 
dierenwelzijnsbeleid en hiervoor de gepresenteerde kostenverdeling 
op basis van diervolgende financiering zoals in de notitie 
dierenwelzijn is aangegeven aan te houden en deze vanaf 2017 op 
te nemen in de begroting. In 2016 neemt de gemeente Huizen deze 
kosten nog voor haar rekening; 

SDO 
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3. De Vogel- en Egelopvang op te nemen op de regiokaart als 
inloopfunctie voor mensen met een (arbeids)beperking. 

7.  Mandatering toezicht Wmo 
Het college besluit: 

1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders zoals 
bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht te 
mandateren aan de directeur publieke gezondheid (DPG), als 
bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid 
van de GGD regio Utrecht, voor het toezicht op de naleving van de 
voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet maatschappelijke 
ondersteuning; 

2. Het mandaatbesluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in 
werking te laten treden en zo spoedig mogelijk bekend te maken. 

SDO 

8.  Formatie afdeling Sociaal Domein na ontvlechting SWW 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de formatie omvang van 28,20 fte voor de 
afdeling Sociaal Domein; 

2. De dekking hiervan te bespreken bij de Kadernota 2017. 

SDO 

9.  Jaarverslag 2015 Adviesraad Wijdemeren 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal 
Domein 2015; 

2. De raad hierover te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief. 

SDO 

10.  GAD-meter 2015 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het commissiestuk GAD-meter 2015; 
2. Deze ter kennisgeving aan de commissie Ruimte & Economie aan te 

bieden. 

BOR 

11.  Het versterken van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) 
Het college besluit: 

1. Aan de MRA te berichten dat u kunt instemmen met de concept -
voorstellen, met inbegrip van de regionale reactie, onder 
voorbehoud van raadsinstemming voor de financiering en de 
uitkomsten van de discussie over de woningmarktregio; 

2. Met betrekking tot de financiële bijdrage te verzoeken om een 
ingroeimodel voor kleinere gemeenten, bij voorkeur eerst één euro, 
met na 1 of 2 jaar een tussenevaluatie teneinde te bezien of de 
samenwerking oplevert wat men ervan verwacht; 

3. De raadscommissie te informeren en om advies, ideeën en 
suggesties te vragen; 

4. In de Kadernota 2017 vooralsnog een bedrag van € 1,50 per 
inwoner voor de financiering van de samenwerking op te nemen. 

RO 

12.  Verkorte verlenging van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de verkorte looptijd (twee in plaats van drie jaar) van 
de stilzwijgend verlengde DVO. 

RO 

13.  Zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van het beheerplan tuin- en parkaanleg op het perceel Nieuw-
Loosdrechtsedijk 21 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning ongegrond te 
verklaren; 

2. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van het beheerplan 

RO 
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tuin- en parkaanleg op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 21 te 
Loosdrecht te verlenen. 

14. v   

15.  Handhaving Trekpad 
Het college besluit de bouwwerken op de hieronder genoemde percelen: 

1. perceel nr. Drecht E 1759 te Loosdrecht 
2. perceel nr. Drecht E 1757 te Loosdrecht 

een last onder dwangsom van € 1.000, - per week met een maximum van   
€ 10.000, - op te leggen om de bouwwerken op hun perceel aan het 
Trekpad te verwijderen. 

RO 

16.  Begroting 2016 Inkoop en Monitoring Utrecht West 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de memo ‘afrekening 2015 en begroting 2016 
Inkoop en Monitoring Utrecht West (I&M UW)’; 

2. Voor de verdeling van de middelen voor de uitvoeringsorganisatie 
van I&M UW uit te gaan van de berekening op basis van 
inwonersaantallen. 

SDO 

17.  Correctie collegebesluit no.14 punt 3 d.d. 16 februari 2016 over de 
vaststelling bestemmingsplan Godelindehof. De 
omgevingsvergunning en de ontheffing Wet geluidhinder 
Het college besluit: 
Punt 3 te laten vervallen omdat de ontheffing al in mandaat is verleend op 
19 februari 2016 door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek. Dit zal in de notulen van 16 februari jl. worden gecorrigeerd. 

RO 

18. v   

19. v   

20.  Communicatie 
Besproken  

 

21.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 5, 14, 18, 19. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


