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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 12 april 2016 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/1678/160407/IB 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 april 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 5 april; 
2. Bericht burgemeester en wethouders van Hilversum: Ontwikkeling 

Regionaal Mediacentrum (RMC); 
3. Bericht Natuurmonumenten: Fort Kijkuit wint EU Prijs voor Cultureel 

Erfgoed, de Europa Nostra Prijs 2016; 
4. Dankbericht  familie voor blijken van belangstelling na overlijden van 

oud-burgemeester Otto van Diepen. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

5. Vereniging Vrienden van het Gooi voor lezing op 13 april in 
Hilversum; 

Wethouder Frijdal o.v.b. 
6. King voor congres Overheid 360ᵒ, op 20 en 21 april in Utrecht; 

Voor kennisgeving aangenomen 
7. Sofa voor startschot ’12 uur van Ankeveen’ op 9 juli in Ankeveen; 

Burgemeester Smit 
8. Vereniging Kleine Kernen Noord-Holland voor informatiebijeenkomst 

fondswerving voor dorpsraden en dorpshuizen op 21 april in Utrecht; 
Voor kennisgeving aangenomen 

9. Bergse Koningsspelen op 22 april in Nederhorst den Berg; 
College 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 18 april 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Inkoop methode loonwaarde meting Participatiewet 
Het college besluit: 

1. De overeenkomst Dariuz Works Loonwaardemeting inclusief 
bijbehorende bijlagen vast te stellen; 

2. De uitvoering van de loonwaardemethodiek namens de 
regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek te positioneren bij de 
uitvoeringsdiensten van Hilversum en HBEL; 

3. De manager contractbeheer Sociaal Domein van de Regio Gooi en 

SDO 
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Vechtstreek te mandateren om de gunning op basis van de uitkomst 
van de openbare aankondiging uit te voeren; 

4. In te stemmen met het regionaal beleggen van het contractbeheer 
t.b.v. de overeenkomst van het loonwaardesysteem en hiervoor 
jaarlijks € 292, - beschikbaar te stellen; 

5. De burgemeester te verzoeken om de manager contractbeheer 
Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek te machtigen het 
contract te ondertekenen. 

6. v   

7.  Toewijzing huurwoningen Nedervecht 
Het college besluit: 

1. Niet in te stemmen met het voorstel om 22 huurwoningen over te 
brengen naar de middeldure huur van € 715 t/m 895, - per maand; 

2. De vrijkomende 22 appartementen voor een ¾ deel te bestemmen 
voor senioren met een inkomen tot € 43.000, - en ¼ deel te 
bestemmen voor starters met een inkomen tot € 50.000, -; 

3. De appartementen in eerste instantie voor inwoners van Nederhorst 
den Berg beschikbaar te stellen en daarna voor inwoners van 
geheel Wijdemeren. 

SDO 

8.  Reactie rekenkamerrapport 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘subsidiëren met beleid’ 
van de rekenkamercommissie; 

2. Aanbevelingen zoals genoemd onder 1b, 2a, 3, 4 (eerste deel), 5 en 
6 over te nemen; 

3. Aanbeveling 1a niet over te nemen; 
4. Over de aanbevelingen zoals genoemd onder 2b, 2c en tweede helft 

van 4 met de rekenkamercommissie in gesprek te gaan; 
5. De bestuurlijke zienswijze op het rekenkamerrapport door middel 

van bijgevoegde conceptbrief met de rekenkamercommissie te 
delen. 

SDO 

9.  Last onder dwangsom Rebel Crew M.C. 
Het college besluit: 
De Stichting Rebel Crew M.C. een last onder dwangsom op te leggen om 
de activiteiten op het adres Cannenburgerweg 63a1 en 63a2 te Ankeveen 
welke in strijd zijn met artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.1 van de 
bestemmingsplanvoorschriften behorend bij het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Ankeveen, te beëindigen en beëindigd te houden. Wanneer 
niet voldaan wordt aan deze last dan wordt een dwangsom van € 15.500, - 
per week met een maximum van } 50.000, - verbeurd. 

RO 

10.  Ontwerpbegroting 2017 en begrotingswijziging 2016 van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze uit te brengen op de 
ontwerpbegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016 van de OFGV. 

RO 

11.  Huurnota 2016 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

RO 

12.  Voornemen opleggen aanlijn- en muilkorfgebod 
Het college besluit: 

1. De honden, een Airedele terriër en een Duitse herder, welke worden 
gehouden op de Kwakel 28 te Kortenhoef als gevaarlijk te achten; 

2. Voornemens te zijn tot het opleggen van een aanlijn- en 
muilkorfgebod voor twee honden; 

RO 
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3. De houder van de honden M.W. te Kortenhoef, hierover te 
informeren; 

4. Het voornemen tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod, 
conform ‘Protocol bijtincidenten honden’ in vervolg te mandateren 
aan het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling. 

13. v   

14.  Zwemgelegenheid achter Dammerweg 13 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de statuten van de nieuw opgerichte 
vereniging De Bergse Akker; 

2. In te stemmen met het in gebruik geven van de legakker achter 
Dammerweg 13 ten behoeve van de inrichting van een 
zwemgelegenheid met speeltoestellen middels de opgestelde 
concept-gebruiksovereenkomst en bijbehorende tekening en de 
burgemeester te verzoeken om wethouder mw. drs. B.R. van 
Henten-Meijer te machtigen tot ondertekening van de overeenkomst; 

3. Voor het aanbrengen van de beschoeiing langs de gemeentelijke 
legakker, de vlonder, de steiger en de benodigde hekwerken een 
bedrag beschikbaar te stellen ad. max. € 15.000, - incl. BTW; 

4. De kapitaallasten van deze investering (afschrijving 10 jaar) ad. € 
1.000, - voor 2016 en € 2.000, - over 2017 te verwerken in de 
meerjarenbegroting en de raad hierover te informeren via de 
voorjaarsnota; 

5. Uit het budget voor ‘participatie / sociale cohesie’ een aanvullend 
bedrag ad. € 2.500, - aan de vereniging beschikbaar te stellen voor 
de inrichting/aankleding van het terrein; 

6. In de meerjarenbegroting 2017-2020 een jaarlijks budget ad. € 
2.000, - voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke 
eigendommen op te nemen c.q. de bestaande budgetten hiervoor te 
verhogen. 

RO 

15.  Deelname collegeleden aan Oranjeactiviteiten 
Het college besluit: 
Deel te nemen aan de Oranjeactiviteiten en 4 mei volgens bijgevoegd 
overzicht. 

Staf 

16. v   

17. v   

18. v   

19.  Communicatie 
Besproken  

 

20.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 6, 13, 16, 17, 18. 
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Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 30 maart 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016 
de loco secretaris               de voorzitter 
 


