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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 13 december 2016 

 

Aanwezig:  

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

mr. drs. P.M. Smit – wethouder  
 

 
 
         Nr.: BN/1858/161208/TB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 6 december 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 6 december 2016; 
2. Circulaire van Directie Democratie en Burgerschap over 

geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van 
gemeenten; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Kerstconcert van ’t Koor op 17 december in Kortenhoef 
Wethouder Reijn 

Staf 

4.   Participatiebanen gemeentelijke organisatie 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de toepassing van de Participatiewet op de 
gemeentelijke organisatie; 

2. Per voorgestelde plaatsing bij de gemeentelijke organisatie te laten 
besluiten, één en ander met in acht name van de aanwezige 
loonruimte en de inpassingsmogelijkheden, door de 
gemeentesecretaris in overleg met de portefeuillehouder P&O; 

3. Een stand van zaken op te maken van het aantal geplaatsten uit de 
doelgroep per december 2017 en dit vervolgens jaarlijks in 
december te herhalen; 

4. De 108ste wijziging CAR/UWO per 1 september 2015 vast te stellen. 

Staf 

5.  119e wijziging CAR/UWO, technische wijzigingen CAR/UWO per 1 
januari 2017 in verband met de invoering van de regeling IKB 
Het college besluit: 
De 119e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) 
en Uitwerkingsovereenkomst (UWO), technische wijzigingen CAR/UWO in 
verband met de invoering van de regeling IKB met ingang van 1 januari 
2017 vast te stellen. 

Staf 

6.  120e wijziging CAR/UWO in verband met nieuwe collectieve Staf 
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zorgverzekering met ingang van 1 januari 2017 
Het college besluit: 
De 120e wijziging CAR/UWO, nieuw contract Collectieve Zorgverzekering, 
met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen.  

7.  Kaderbrief  2018 Regio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de kaderbrief 2018 Regio Gooi en Vechtstreek 

DVL 

8.  Herbenoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand 
Het college besluit: 

1. De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (babsen) 
mevrouw C. Drost, mevrouw W. Trompetter, de heer H. Vuurmans 
en de heer M.C. Haverkamp opnieuw te benoemen voor een 
periode van 5 jaar; 

2. De heer J. de Kloet niet opnieuw te benoemen en hem te danken 
voor zijn beschikbaarheid.  

DVL 

9.  Aanwijzing stembureaus 
Het college besluit: 
De stemlokalen aan te wijzen voor de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer op woensdag 15 maart 2017 

DVL 

10.  Subsidieverzoek Viore 
Het college besluit: 
Een incidentele subsidie toe te kennen op grond van de ondersteuning aan 
inwoners ter hoogte van € 500, -. 

SDO 

11.  Aanvraag MEE 2017 
Het college besluit: 

1. De stichting MEE voor 2017 een bedrag van € 76.400, - toe te 
kennen voor de uitvoering voor de cliëntenondersteuning; 

2. De uitvoeringsovereenkomst 2016 aan te passen met de 
subsidiegegevens 2017. 

SDO 

12.  Raadsinformatiebrief subsidiebureau 
Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over de opvolging van de motie 
subsidiebureau, door een raadsinformatiebrief te verzenden.  

SDO 

13.  Afwijzen verzoek intrekken leegstandswetvergunning 
Het college besluit: 
Het verzoek om trekking van de vergunning voor tijdelijke verhuur op grond 
van de Leegstandswet voor de woning Meerhoekweg 6 te Nederhorst den 
Berg af te wijzen. 

 

14.  Uitvoeren grensreconstructie Dammerweg 
Het college besluit: 
Door het Kadaster een grensreconstructie uit te laten voeren van de grens 
tussen het gemeentelijk eigendom en de voorzijde van de percelen aan de 
Dammerweg 25 tot en met 56, op kosten van de gemeente. 

RO 

15.  Vaststellen algemene verkoopbepalingen registergoederen 
Het college besluit: 
Algemene verkoopbepalingen vast te stellen ten behoeve van de verkoop 
van registergoederen. 

RO 

16. v   

17. v   

18.  Communicatie 
Besproken 

 

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17 
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Ter kennisname: 

 MT-verslag van 30 november 2016 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2016 
de secretaris                de voorzitter 
 
 
 
 
 


