NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 13 februari 2018
Aanwezig:
F. Ossel – burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
J.J. de Kloet - wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder (ziekte)
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris (verlof)

Nr.: BN/2119/180213/DB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 6 februari 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op 6 februari 2018
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
- Comeniusdag op 17 maart in Naarden: burgemeester (ovb)
- Netwerkborrel Ondernemend Wijdemeren op 12 februari in Kortenhoef:
voor kennisgeving aangenomen
Mandatering en machtiging Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek
2018
Het college besluit:
De mandatering en machtiging Sociale Recherche Gooi- en Vechtstreek
(SRG&V) 2018 vast te stellen.
128e wijziging CAR/UWO Wijdemeren, reparatie derde jaar WW (2), per
januari 2018
Het college besluit:
Vast te stellen, de 128e wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Wijdemeren, reparatie derde jaar WW, per 1 januari 2018.
Voortzetting vrijwilligersavond
Het college besluit:
1. De vrijwilligersdag één maal per twee jaar te organiseren op het
gemeentehuis en hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen.
2. Hiervoor dekking te vinden in het bestaande structurele budget
‘bemiddeling vrijwilligers’ ad € 10.000,-.
3. Het budget tweejaarlijks te bundelen en elke twee jaar opnemen in de
begroting, voor het eerst in 2019.
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning woonhuis te Loosdrecht
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te verklaren
en het besteden besluit in stand te laten onder aanvulling van hetgeen in
het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen.
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9.

Toiletvoorziening De Wijde Blik
Het college besluit:
1. Voor het realiseren van een definitieve toiletvoorziening te kiezen voor
een van de onderstaande varianten:
1) Traditioneel stenen toiletgebouw incl. nutsvoorzieningen;
2) Eco compost toiletvoorziening
3) Eco autonoom toiletvoorziening
4) Seizoensgebonden toiletvoorziening
2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
10.
Veiligheidsbeeld 2017 (cijfers)
Het college besluit:
Kennis te nemen van het veiligheidsbeeld 2017.
11.
Krediet kunstgrasveld SV Loosdrecht
1. De raad voor te stellen de 1/3 regeling van toepassing te verklaren op
de investering voor het kunstgrasveld en hierover afspraken te maken
met de Stichting Sportorganisatie Hallinckveld;
2. De raad voor te stellen een bedrag van € 273.333,- beschikbaar te
stellen aan de stichting voor de aanleg van een kunstgrasveld en
bijbehorende zaken;
3. De raad voor te stellen het onderhoud voor het nieuw aan te leggen
kunstgrasveld uit te besteden aan de stichting en daarvoor een
vergoeding van € 8.000,- per jaar beschikbaar te stellen, die jaarlijks
wordt geïndexeerd;
4. De huur- en onderhoudsovereenkomst met de stichting voor de velden
aan te passen.
12.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen.
13.
Bekrachtigen lening provincie
Het college besluit:
De vaste geldlening van € 7.000.000 bij de provincie Noord-Brabant met
een looptijd van 30 jaar en een rente van 1,525% ten behoeve van
gerealiseerde en nog te realiseren investeringen te bekrachtigen. De
lineaire aflossing bedraagt jaarlijks € 233.333,33.
13a
Werkzaamheden Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes
Het college besluit:
1. de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes
op te schorten, vanwege de nieuwe inzichten en de (financiële)
consequenties daarvan;
2. dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.
14. V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden
15. V Communicatie
 Weekagenda
 Perslijst
Voor kennisgeving aangenomen.
16.
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14 en 15
Vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2018
de secretaris
de voorzitter
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