NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 13 maart 2018
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
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 6 maart 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 6 maart 2018;
Voor kennisgeving aangenomen
2. Bedankbericht n.a.v. het overlijden van mw. M. Dijkema,
medewerker Regio Gooi en Vechtstreek;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Overlijdensbericht Piet Goosen, oud wethouder vm. gemeente
Nederhorst den Berg.
Er is een condoleancebericht namens het college verzonden.
Uitnodigingen:
1. Afscheid heer Roorda, lid RvB Tergooi Ziekenhuizen op 12 april.
Wethouder Van Henten
Kernenbeleid
Het college besluit:
Het voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Benoeming leden Gemeentelijke Ombudscommissie
Het college besluit:
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit, waarin wordt
voorgesteld:
1. Mevrouw mr. V. Heijman te benoemen als voorzitter van de
Gemeentelijke Ombudscommissie;
2. De heer mr. W.J.A. Vis te benoemen als secretaris en als
plaatsvervangend voorzitter van de Gemeentelijke
Ombudscommissie.
Wijziging bestemming perceel Rading 138 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met woningbouw op het perceel Rading
138 te Loosdrecht;
2. De varianten voor te leggen aan een stedenbouwkundig
adviesbureau ter beoordeling en te vragen, zo nodig, zelf een
stedenbouwkundige schets te maken met inachtneming van de
gemeentelijke beleidsuitgangspunten;
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3. Alvorens opdracht te verstrekken, de initiatiefnemer te vragen om
instemming voor vergoeding van de kosten van de
stedenbouwkundige na verkregen offerte;
4. Wethouder Reijn te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Herziening grondexploitaties 2018
FD
Het college besluit aan de raad voor te stellen:
1. De herziene grondexploitaties van de projecten Ter Sype,
Porseleinhaven en Nedervecht met prijspeil 1 januari 2018 vast te
stellen;
2. De door het college opgelegde geheimhouding op de grondexploitaties
van de projecten Ter Sype, Porseleinhaven en Nedervecht te
bekrachtigen.
3. De grondexploitatie Oppad per 31-12-2017 te sluiten en het resultaat
ter hoogte van € 18.519,-- toe te voegen aan de algemene middelen;
4. Voor de afwikkeling van een openstaand dossier voortvloeiend uit het
project Oppad, een bedrag te reserveren zoals genoemd in de bijlage;
5. De voorziening Nedervecht ter hoogte van circa €1,35 miljoen in stand
te houden;
6. Aan de hand van de in bijlage 1 opgenomen begrotingswijzigingen de
eerder verleende kredieten bij te stellen;
7. Een bestaande voorziening voor de grondexploitatie Porseleinhaven te
verhogen met € 127.158,= ter afdekking van het geprognosticeerd
additioneel tekort op eindwaarde per 31-12-2020 en deze te dekken uit
de algemene middelen;
8. Wethouders Reijn en Van Henten te mandateren voor redactionele
aanpassingen.
Brief Regio Gooi & Vecht van 9 maart 2018 inzake Plastic, Metalen en FD
Drinkkartons (PMD)
Het college besluit:
1. De regio te berichten dat van uitstel van de uitrol van de PMD bak
wordt afgezien en de raad per brief te informeren;
2. De wethouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Staf
Voor kennisgeving aangenomen
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V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12

Ter kennisname:
 DT-verslag van 28 februari 2018
Voor kennisgeving aangenomen

Vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018
de secretaris
de voorzitter
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