NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 12 september 2017
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
J.J. de Kloet - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2012/170907/IB

Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 september 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 5 september 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
2. Overlijdensbericht Jacobus Valkier oud-gemeentesecretaris vm.
Gemeente ‘s-Graveland.
Condoleance brief verzonden
Uitnodigingen:
3. Gemeente Hilversum voor Vredesweek op 22 september in
Hilversum;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Mentelity Foundation voor SUP event op 24 september in
Kortenhoef;
Wethouder Van Rijkom
5. MRA voor Landschapstriënnale op 27 september in Nieuw Vennep;
Voor kennisgeving aangenomen
6. OW voor Bedrijvenmorgen op 12 oktober in Wijdemeren.
Burgemeester Ossel, gemeentesecretaris Visser, wethouders Reijn en De
Kloet
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 25 september 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Besluit tot voeren kort geding huuropzegging
Het college besluit:
1. Een beëindigingsprocedure bij de Rechtbank aanhangig maken met
een vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst ten aanzien
van de in dit advies genoemde woningen en hiertoe de
huisadvocaat opdracht te verstrekken;
2. De kosten hiervan te dekken uit de post externe advieskosten
Brief gemeente Hilversum over fusie archiefdiensten in het Gooi tot
Regionaal Historisch Centrum
Het college besluit:
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Afd.
Staf
Staf

Staf
Staf

DVL

In te stemmen met bijgaande brief als reactie op het voorgestelde
fusieproces van de regionale archiefdiensten.
Onderzoeksrapport BSWW
Het college besluit:
De raad voor te stellen de colleges opdracht te geven in het verlengde van
het evaluatierapport een onderzoeksverkenning te doen naar het
toekomstperspectief van de BSWW.
Beleid informatiebeveiliging in het kader van de invoering BIG
Het college besluit:
1. Het Anti-malwarebeleid gemeente Wijdemeren vast te stellen;
2. Het Hardeningbeleid gemeente Wijdemeren vast te stellen;
3. Het Telewerkbeleid gemeente Wijdemeren vast te stellen;
4. Het Incidentmanagement en response beleid gemeente Wijdemeren
vast te stellen.
Advies voornemen bestuurlijke fusie onderwijsstichtingen Alberdingk
Thijm
Het college besluit:
Positief te adviseren over de voorgenomen bestuurlijke fusie van de
stichtingen voor primair en voortgezet onderwijs van Alberdingk Thijm met
ingang van 1 januari 2018.
Verhuur voormalige EHBO-ruimte sporthal de Blijk Nederhorst den
Berg
Het college besluit:
1. De voormalige EHBO-ruimte in de sporthal de Blijk te Nederhorst
den Berg met ingang van 1 januari 2018 te verhuren aan
Massagepraktijk Feel;
2. De burgemeester te verzoeken wethouder Reijn te machtigen de
verhuurovereenkomst te ondertekenen.
Subsidie Maatjesproject
Het college besluit:
1. Stichting het Maatjesproject subsidie toe te kennen van € 24.000,-;
2. De subsidieaanvraag van Teens on a Mission voor een bedrag van
€ 8.000,- af te wijzen;
3. Teens on a Mission subsidie toe te kennen van € 500,- per
gekoppelde jongere voor de eerste 6 jongeren en een bedrag van
€ 1000,- voor iedere jongere die zij meer koppelen (voor een duur
van >3 maanden);
4. De subsidie voor het Maatjesproject voor 2016 ongewijzigd vast te
stellen op € 16.000,-;
5. De subsidie voor Teens on a Mission voor 2016 vast te stellen op €
3.500,-.
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v
Prealabele vraag Chaletparc De Vechtoever te Nederhorst den Berg
RO
Het college besluit:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de prealabele
vraag te stellen of medewerking zal worden verleend aan het uitbreiden van
het Chaletparc De Vechtoever, Eilandseweg te Nederhorst den Berg
conform de overgelegde partiele herziening van het bestemmingsplan.
Oud-Loosdrechtsedijk 89b o.a. bouwen bedrijfswoning
RO
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan de plannen van de aanvrager, te
weten realisatie van een nieuwe bedrijfswoning, een bedrijfsgebouw
door middel van het verbouwen van de oude bedrijfswoning en een
toiletgebouw door het verbouwen van het illegaal bewoonde
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gebouw;
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan OudLoosdrechtsedijk 89b;
3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en gelijktijdig het
goede dienstenoverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening te voeren;
4. De commissie Ruimte en Economie advies te vragen omtrent het
gestelde onder 1, 2 en 3.
Wijziging bestemming Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Bereid te zijn tot het voeren van de wijzigingsprocedure van het
bestemmingsplan Loosdrecht Plassengebied 2013 voor zover dit
van toepassing is op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a te
Loosdrecht;
2. Voldaan wordt aan de voorwaarden, waaronder begrepen het
volledig verwijderen van het woonschip (dus met in begrip van de
betonbak);
3. De nakoming van de voorwaarden waaronder kan worden gewijzigd
te waarborgen in een nog op te stellen en te sluiten overeenkomst
(incl. boeteclausule) met de initiatiefnemer en in verband met
mogelijke planschade en planschadeverhaalovereenkomst wordt
gesloten.
Mitigatievoorstel OFGV kostprijzensystematiek
Het college besluit:
Te kiezen voor optie 2 van het mitigatievoorstel van het dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
Brief BSWW
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van aanbiedingsbrief BSWW;
2. Kennis te nemen van de definitieve begroting 2018;
3. Af te zien van het indienen van een zienswijze, omdat het bestuur
van de BSWW heeft aangekondigd dat zij in 2017 nog een
gewijzigde begroting 2018 bij de deelnemende gemeenten gaat
indienen;
4. Kennis te nemen van de tweede kwartaalrapportage 2017.
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v

22.
23.

RO

RO

Agenda’s regionale overleggen
Voor kennisgeving aangenomen

Staf

Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 18, 20

Staf

Ter kennisname:
 MT-verslag van 30 augustus 2017
 Bespreking organisatie ontwikkeling (stukken in envelop)
Vastgesteld in de vergadering van 19 september 2017
de secretaris
de voorzitter
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