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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 10 oktober 2017 

 

Aanwezig:  
Th.H.A.M. Reijn – loco burgemeester 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet – wethouder 
mr. W. Heeg – loco gemeentesecretaris 

 
Afwezig: 

F. Ossel - burgemeester 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2040/171005/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

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

Staf 

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

Staten van de Noord-Holland op 3 oktober 2017; 
2. Bedankbrief voor medeleven na overlijden de heer  J. Valkier; 
3. Bericht van overlijden van mevrouw van Rijkom-Stuyvenberg; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

4. Metropool Regio Amsterdam voor een conferentie op 13 oktober in 
Hoofddorp 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Beslissing op bezwaar verkeersbesluit aslastbeperking 
Het college besluit: 
Het bezwaarschift van betrokkene tegen het verkeersbesluit waarbij een 
aslastbeperking is opgeheven niet-ontvankelijk te verklaren. 

Staf 

5.  Privacy beleid & privacyverklaring 
Het college besluit om met ingang van 10-10-2017: 

1. Het privacy beleid gemeente Wijdemeren vast te stellen; 
2. De privacyverklaring vast te stellen. 

DVL 

6.  Starterslening 
Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. De starterslening-regeling in te stellen; 
2. Uit het budget algemene voorzieningen Innovatie jaarlijks een 

bedrag van €  10.000,- beschikbaar te stellen; 
3. De startersleningen te financieren via een lening bij de BNG; 
4. De starterslening verordening vast te stellen 

Het college besluit: 
5.  De deelneming overeenkomst met stichting Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten af te sluiten. 
 

SDO 
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7.  Aanwijzing toezichthouder GGD 
Het college besluit: 

1. De directeur publieke gezondheid van de GGD Gooi&Vechtstreek 
aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang als bedoeld in artikel 
1.61 en 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen; 

2. De directeur publieke gezondheid van de GGD te machtigen om de 
toezichthoudende taken uit te laten voeren door één of meerdere 
medewerkers die onder zijn leiding werkzaam zijn als 
toezichthouder kinderopvang. 

SDO 

8.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
woonhuis op het perceel Eilandseweg 28 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan het volgen van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor het uitbreiden van het woonhuis, 
Eilandseweg 28 te Nederhorst den Berg; 

2. Als er na de ter inzage termijn geen zienswijzen zijn ingediend de 
vergunning te verlenen; 

3. Het afdelingshoofd te mandateren om de vergunning te 
ondertekenen. 

RO 

9.     V   

10. V   

11.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 10 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 27 september 2017 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
  


