NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 12 juli 2016
Aanwezig:
Th.H.A.M. Reijn – locoburgemeester, wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
mr. drs. P.M. Smit – wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. M.E. Smit – burgemeester
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof)

Nr.: BN/1754/160707/IB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 juli 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Provincie Utrecht: Verkenning fusie recreatieschappen;
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 5 juli;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3. Gemeente Assen voor Wielerwedstrijd Nederlandse Gemeenten in
Assen op 3 september;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Waterschap AGV voor Grachtenfestival in Amsterdam op 19
augustus.
Burgemeester
Beslissing op bezwaarschrift N.O.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van de heer N.O. niet-ontvankelijk te verklaren, voor
zover het bezwaarschrift is gericht tegen de besluiten van 30 juli 2013 en 3
februari 2015, en voor het overige ongegrond onder aanvulling van de
motivering van het besluit.
Buro Sport
Het college besluit:
1. De ruimte aan de Zuidsingel 60 te Kortenhoef met ingang van 1
september 2016 te verhuren aan Stichting Buro Sport;
2. Voor het eerste halfjaar een eenmalige opstartsubsidie van
€ 3.325,- te verstrekken aan Stichting Buro Sport;
3. De kosten te dekken uit het budget sociale cohesie.
Bezwaarschrift mw. H.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Mw. H. te berichten per brief.
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Besluit op bezwaar V.d. B. inzake afwijzing aanvraag individuele
inkomenstoeslag
Het college besluit:
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaar gegrond te verklaren.
Jaarrapportage 2015 Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2015 van het
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek;
2. De Jaarrapportage 2015 op de lijst van ingekomen stukken van de
Raad te plaatsen.
Beslissing op bezwaar C.R. e.a. en de Stichting Natura Obligat na
gedeeltelijke afwijzing verzoek om handhaving jachtwerf de W.B.
Het college besluit:
1. De namens C.R. e.a. door mr. C.L. Knijff en de Stichting Natura
Obligat ingediende bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. Het bestreden primaire besluit te herroepen;
3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen aan C.R. e.a.
vertegenwoordigd door mevrouw mr. Knijff van € 992, -;
4. Met inachtneming van het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften een definitief handhavingsbesluit tegen jachthaven
de W.B. voor te bereiden.
Koop perceel gemeentegrond nabij de Graaflandhof 10 in ’s-Graveland
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader advies.
ASR, verkoop project Porto Fino
Het college besluit:
In te stemmen met overdracht van de contractpositie van ASR Vastgoed
Projecten B.V. ten aanzien van het project Porto Fino zoals vastgelegd in
de projectovereenkomst van 7 juli 2004 en de allonge van 18 oktober 2012
aan Velox Engineering B.V. en Plan Vastgoed B.V. onder de voorwaarden
dat:
1. Alle rechten en plichten van ASR onverkort en zonder nadere
voorwaarden worden overgedragen aan Velox Engineering en Plan
Vastgoed;
2. Uit de ten behoeve van de overdracht van de vergunningen van
ASR aan Velox Engineering en Plan Vastgoed te plegen bibob-toets
geen bezwaar blijkt;
3. De drie-partijen-overeenkomst van 25 juni 2009 tussen ASR, de
gemeente en de heer en mevrouw Van Oeveren – Wissink volledig
is uitgewerkt op het moment van notariële levering van de gronden
van ASR aan Velox Engineering en Plan Vastgoed, dan wel de
rechten en plichten van ASR ten aanzien van deze overeenkomst
onverkort en zonder nadere voorwaarden worden overgedragen aan
Velox Engineering en Plan Vastgoed.
Algemene voorwaarden bij gronduitgifte Nieuw Walden te Nederhorst
den Berg
Het college besluit:
Geen beroep meer te doen op de algemene voorwaarde met betrekking tot
de vestigingseisen en de daaraan gekoppelde boeteclausule met
betrekking tot de bedrijfswoningen met bedrijfsruimte op bedrijventerrein
Nieuw Walden te Nederhorst den Berg.
Aanvraag omgevingsvergunning oprichten woning Moleneind 6 te
Kortenhoef
Het college besluit:
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1. Het besluit d.d. 31 mei 2016 inzake de te voeren procedure voor de
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op het
perceel Moleneind 6 te Kortenhoef te handhaven;
2. De gemeenteraad voor te stellen om voor het plan een verklaring
van geen bedenkingen af te geven i.c. daartoe de procedure te
voeren.
14.
15.
16.
17.

v
v
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15

Ter kennisname:
 MT-verslag van 29 juni 2016
 Bijeenkomst ondernemend Wijdemeren

Vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016
de secretaris
de voorzitter
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