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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 11 oktober 2016 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/1813/161006/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 4 oktober 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 4 oktober 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Ondernemend Wijdemeren voor Gooise Bedrijvendag in Bussum op 
26 oktober. 

Wethouder Reijn en wethouder Smit 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 24 oktober 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Technisch beraad Georganiseerd Overleg op 29 september 2016 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen met uitzondering van het 
toevoegen van extra bronnen in het IKB, 

1. Een voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de 
gewijzigde 1e wijziging ‘Regeling tegemoetkoming woon- 
werkverkeer’ per 1 augustus 2016 na overleg met de commissie 
voor Georganiseerd Overleg en advies Ondernemingsraad 

Staf 

6.  Belastingsamenwerking SWW 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten zoals 
vastgesteld in maart 2015 conform de bij dit voorstel gevoegde 
concept Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
SWW-gemeenten; 

2. De hiervoor benodigde toestemming te vragen aan de 
gemeenteraden. 

BSWW 

7. Evaluatie nota’s Wmo, jeugd en participatie  
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de tussentijdse evaluatie van de beleidsnota’s 
Wmo, Jeugd en participatie 2015-2017/2018; 

2. In te stemmen om eind 2017 één nota sociaal domein op te laten 
stellen. 

SDO 
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8. Beleidsregel: Tegemoetkoming Sociaal-medische Indicatie (SMI) 
Wijdemeren 2016 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de beleidsregel: Tegemoetkoming Sociaal-
Medische Indicatie (SMI) Wijdemeren 2016; 

2. Voor toelating tot de regeling een maximale inkomensgrens aan te 
houden van twee keer het bijstandsniveau. 

3. In te stemmen met het mandateren van het sociale wijkteam voor de 
beoordeling indicatie en uitvoering van de SMI regeling; 

4. De raadsleden te informeren door middel van een 
raadsinfomatiebrief. 

SDO 

9 Subsidies 2017 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de subsidies aan sportverenigingen, 
muziekverenigingen en subsidies voor kunst en cultuur; 

2. De subsidies aan instellingen voor maatschappelijke ondersteuning, 
cultuur, jeugdparticipatie, vrijetijdsbesteding en peuterspeelzalen 
vast te stellen; 

3. De gemeenteraad te informeren over de uitvoering van het 
subsidiebeleid door middel van een raadsinformatiebrief. 

SDO 

10. Subsidie 2017 bibliotheek 
Het college besluit: 

1. De hoogte van de subsidie aan de bibliotheek voor 2017 vast te 
stellen op het niveau van 2016, zijnde een bedrag van € 283.897,- 

2. Ten behoeve van de Bibliotheek op School (BOS) voor 2017 een 
subsidie van € 14.000,- beschikbaar te stellen in verband met de 
voortzetting van deze activiteiten; 

3. De subsidie voor 2015 definitief vast te stellen, gelijk aan de hoogte 
van de toekenning. 

SDO 

11. Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs kwaliteit voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Wijdemeren 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport Inspectie van het Onderwijs 
kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente 
Wijdemeren; 

2. De raad per brief te informeren over het rapport. 

SDO 

12. Afhandeling grondverkoop Kwakel/Kortenhoefsedijk 
Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen ter kennisgeving 
aan te nemen dat: 

1. Bij herziening van de grondexploitaties 2016 is besloten dat het 
complex Kwakel/Kortenhoefsedijk op de balans geplaatst wordt 
onder de materiële vaste activa (MVA); 

2. De grondverkoop van de Kwakel/Kortenhoefsedijk is gerealiseerd en 
door middel van dit besluit, zoals omschreven onder punt 1, wordt 
afgehandeld; 

3. De verkoop van het perceel aan de Kwakel/Kortenhoefsedijk per 
saldo een positief resultaat van € 115.444,89 oplevert; 

4. De financiële gevolgen van de verkoop Kwakel/Kortenhoefsedijk in 
de Najaarsrapportage als gevolg van de omzetting naar MVA 
worden begroot op grootboeknummer 480003700 (Grondverkopen); 

5. De feitelijke boeking van de grondtransactie wordt verwerkt in de 
jaarrekening 2016. 

RO 

13. Last onder dwangsom RvdB in verband met het eiland gelegen achter 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 281a te Loosdrecht 
Het college besluit: 

RO 
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Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer R.E. van den B. 
teneinde te bewerkstelligen dat voortdurende overtredingen in strijd met de 
huidige bestemming en de nieuwe bestemming op het perceel kadastraal 
bekend LDT, sectie F nummer 888 (eiland), gelegen achter het perceel 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 281a te Loosdrecht (waarvan hij eigenaar is), zoals 
omschreven in de last, worden beëindigd en beëindigd blijven binnen twee 
weken na het verzenden van het besluit. Wanneer niet voldaan wordt aan 
deze last dan wordt een dwangsom van € 20.000,- ineens verbeurd. 

14. Verzoek om informatie permanente bewoning recreatie woonschip 
Het college besluit: 
Aan de fam. E. en de heer V. d. B. mede te delen dat er op grond van het 
vigerende bestemmingsplan tussen de dijken, niet permanent gewoond 
mag worden in een woonschip op het terrein aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk 212 te Loosdrecht. 

RO 

15. Subsidieaanvraag Expositie BLAUW in Theater de Dillewijn 
Het college besluit: 

1. Theater de Dillewijn voor het kunstproject BLAUW een subsidie van 
€ 8.670,- toe te kennen voor de komende drie jaar; 

2. De subsidie te financieren uit de Reserve Recreatie en Toerisme 
(volgens de verdeelsleutel voor evenementen). 

RO 

16. Besluit tot verkoop van een deel van een legakker en water (inclusief 
ligplaats) aan de Dammerweg 59a in Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
De koopovereenkomst die betrekking heeft op een perceel gemeentegrond, 
kadastraal bekend als Nederhorst den Berg sectie A, nummer 1919 
gedeeltelijk, groot circa 487 m² grond (deel van legakker) en 374 m² water 
(inclusief ligplaats), gelegen aan de Dammerweg 59a in Nederhorst den 
Berg, te bekrachtigen. 

RO 

17. v   

18. v   

19. Communicatie 
Besproken  

 

20. Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 18 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 28 september 2016 
 
  
Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


