NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 11 juni 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
ir. J.J. Klink – wethouder
J.H. Boermans - wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2163/180607/TB

Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 juni 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland op 5 juni 2018.
2. Brief gemeente Hilversum inzake verkenning
belastingsamenwerking.
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Afscheidsreceptie wethouder van der Want op 20 juni in Hilversum;
Wethouder Boermans (o.v.b.)
2. Jaarlijkse bijeenkomst Waterrecreatie op 6 juli;
Wethouder De Kloet
3. Personeelsuitje op 12 juli;
Wethouder Boermans, Van Rijn en Klink (hele dag)
Burgemeester Ossel en wethouder De Kloet (einde van de dag)
4. Afscheid Ties Hagen, Stichting Vrienden van Veenstaete op18 juli;
Wethouders De Kloet, Van Rijn en Boermans (o.v.b.)
5. Vrijbuiterweekend 7 en 8 juli
Burgemeester Ossel en wethouders De Kloet en Klink op 7 juli
Verlengen provinciale Arhi procedures
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 5 juni 2018 om de provinciale Arhi procedures te
verlengen voor de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren
en Wijdemeren.
2. De raad van dit besluit met concept brief op de hoogte te stellen.
Project gastheerschap financiën Hilversum-Wijdemeren
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het projectcanvas van project Gastheerschap
financiën Hilversum-Wijdemeren.
2. De raadsinformatiebrief te versturen.
Monitor Sociaal Domein
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Het college besluit:
1. In te stemmen met de monitor sociaal domein 2018.
2. De monitor sociaal domein voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. Wethouder Van Rijn te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Bouwen bouwwerk en behoeve van mantelzorg Machineweg 11 te
Nederhorst den Berg
Het college besluit:
Op grond van de hardheidsclausule een tijdelijke omgevingsvergunning te
verlenen voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van mantelzorg
voor de duur van de mantelzorgrelatie.
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi
Het college besluit:
Kennis te nemen van de aankondiging van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland dat de conclusies en aanbevelingen van de verkenning voor
toekomstige samenwerking aangaande Gebiedsgericht Grondwaterbeheer
in ’t Gooi door de stuurgroep zullen worden uitgewerkt richting een nieuw
convenant voor de periode aansluitend op 2020.
Weigering Verklaring van geen bedenkingen (Vggb) Moleneind 65 te
Kortenhoef
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vggb) met betrekking
tot een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwwerken ten
behoeve van extensieve recreatie op het perceel Moleneind 65 te
Kortenhoef te weigeren.
2. De ontwerp-weigering Vggb ter inzage te leggen.
Omgevingsvergunning wijziging gebruik Trompenburgh
Het college besluit:
1. In beginsel bereid te zijn om via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) medewerking te verlenen aan de functiewijziging
van landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 te ’s-Graveland.
2. De gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbesluit “verklaring van
geen bedenkingen” ter inzage te leggen voor het gewijzigde gebruik
van het perceel Zuidereinde 43 conform concept raadsvoorstel.
3. Alvorens het voorstel onder 2 te doen advies te vragen aan de
commissie Ruimte & Economie.
Conceptbrief inzake vragen ontwerpbestemmingsplan NieuwLoosdrechtsedijk 198
Het college besluit:
De antwoorden op de gestelde vragen vast te stellen en de brief via de
griffie te zenden aan de leden van de raad.
Raads- en commissievergaderingen
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16

Ter kennisname:
 DT-verslag van 1 juni 2018
Voor kennisgeving aangenomen
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Vastgesteld in de vergadering van 19 juni 2018
de secretaris
de voorzitter
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