NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 11 september 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/2190/180907/DB
Nr

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 4 september 2018
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland op 4 september 2018
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
1. Expertmeeting Succesvol Lokaal Bestuur gemeente Haarlemmermeer
op 19 september 2018
Wethouder Boermans
2. Rondje Nederhorst op 6 oktober 2018
Burgemeester Ossel
3. Openingsvoorstelling DSO ‘Sofie’ op 16 oktober 2018
Gehele college
4. Week van respect 2018 in de week van 5-11 november 2018
Gehele college
Meedoen aan het centraal tellen van stemmen bij de verkiezingen in
2019
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het experiment om
mee te doen met het centraal tellen van stemmen bij de verkiezingen in
2019.
Schoolmaatschappelijk werk 2019
Het college besluit:
1. Subsidie beschikbaar te stellen voor het schoolmaatschappelijk werk;
2. De subsidie voor 2017 ongewijzigd vast te stellen.
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Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente
SDD
Wijdemeren
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Vast te stellen de verordening naamgeving en nummering (adressen)
gemeente Wijdemeren 2018.
2. In te trekken de verordening naamgeving en nummering (adressen),
zoals vastgesteld op 14 oktober 2010.
Algemene Ledenvergadering Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten SDD
op 14 september 2018
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Het college besluit:
1. In te stemmen met de volgende stukken van de ALV van de VNHG die
gehouden wordt op 14 september 2018:
- Verslag 29 september 2017
- Jaarverslag 2017
- Jaarrekening 2017
2. Niet in te stemmen met de conceptbegroting 2019.
Jachthaven Kortenhoef
Het college besluit:
In te stemmen met het starten van de pilot om te komen tot het plaatsen
van 4 duurzame waterwoonunits in de jachthaven aan het Moleneind 2a te
Kortenhoef.
Ontwerpbestemmingsplan te Loosdrecht
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingplan OudLoosdrechtsedijk 89b gewijzigd vast te stellen met betrekking tot de
regels, de toelichting en digitale verbeelding.
2. Het besluit d.d. 25 juni 2018 over het onder 1 genoemde
bestemmingsplan voor het overige te handhaven.
Raadsinformatiebrief jeugdbescherming
Het college besluit:
1. De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen omtrent de
inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
2. Wethouder van Rijn te machtigen voor tekstuele aanpassingen in de
brief naar aanleiding van Regionaal bestuurlijk overleg 12-14
september.
Beslissing op bezwaar inzake invorderingsbeschikking
Het college besluit: het bezwaarschrift van de geadresseerde ontvankelijk
en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Tevens
besluit het college om de last onder dwangsom, opgelegd op 1 augustus
2013, in te trekken.
Reactie naar de gemeenteraad naar aanleiding van de brief van de
provincie Noord-Holland over de Arhi-procedure d.d. 4 september
2018
Het college besluit:
1. Bijgaande reactie op de brief van de provincie over de Arhi-procedure
aan de gemeenteraad te sturen;
2. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Uitvoeringsproces gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verzenden van de brief ter verbetering van het
uitvoeringsproces gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden;
2. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Bezwaar urgentie
1. Het ingediende bezwaar, dat buiten de termijn is ingediend en derhalve
niet ontvankelijk is, inhoudelijk te beoordelen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. Aan bezwaarmaker op grond van artikel 6.2 lid 2 (hardheidsclausule)
een urgentie te verlenen.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
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Buiten de agenda om: conceptbegroting 2019
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 7, 19 en 20

Vastgesteld in de vergadering van 17 september 2018
de secretaris
de voorzitter
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