NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 13 september 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
mr. drs. P.M. Smit - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1793/160908/IB
Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 6 september 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 6 september;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Gemeente Nieuwkoop voor afscheid wethouder Veninga in
Nieuwveen op 20 september;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Raad voor het Openbaar Bestuur voor Rob-lezing in Den Haag op
23 november;
Burgemeester Smit (ovb), wethouder Van Rijkom
4. Ondernemend Wijdemeren voor Jaarfeest 2016 in Hilversum op 24
september.
Burgemeester Smit, wethouder Reijn
5. Natuurmonumenten voor onthulling EU prijs voor Cultureel Erfgoed /
Europa Nostra prijs 2016 aan Fort Kijkuit in Kortenhoef op 21
september
Wethouder Smit
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 26 september 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Vertegenwoordiging college in externe overlegorganen
Het college besluit:
Voorstel aan te houden tot de volgende collegevergadering.
Instemmen met spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen
Het college besluit:
1. In te stemmen met de spelregels weerstandsvermogen verbonden
partijen;
2. De raad middels bijgesloten brief te informeren.
Jaarlijkse verslaglegging informatiebeheer
Het college besluit:
1. Het Archiefinspectierapport over 2015 voor kennisgeving aan te
nemen;
2. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de raad.
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Afd.
Staf
Staf

Staf
Staf

DVL

DVL

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Besluit op bezwaar R.B.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Bezwaarmaker te informeren conform conceptbrief.
Formatieaanpassing Serviceverlening
Het college besluit:
1. De formatie van de afdeling BOR, cluster Serviceverlening, per 1 juli
2016 met 1.0 fte te verlagen;
2. De betreffende loonsom over te hevelen naar het budget ‘onderhoud
openbaar groen’ in de regulier begroting.
Bestemmingsplan Kerklaan te Kortenhoef; afronding inspraak en
vooroverleg
Het college besluit:
1. De commentaarnota inspraak en vooroverleg vast te stellen;
2. De commissie te verzoeken het ontwerp en de ontheffing Hogere
grenswaarde vrij te geven voor de wettelijke procedure.
Resultaten Mysteryshop 2016 – naleving leeftijdsgrenzen Drank- en
Horecawet
De burgemeester besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de Mysteryshop 2016 –
alcoholverkoop aan jongeren;
2. De mogelijkheden te onderzoeken of mystery-shoppers kunnen
worden ingezet bij het toezicht en de handhaving van de Drank- en
Horecawet;
3. Het college hierover te informeren.
Weigering aanvraag tot het aanwezig hebben van speelautomaten
De burgemeester besluit:
De aanvraag voor een vergunning voor het aanwezig hebben van een
speelautomaat in de horeca-lokaliteit, gevestigd op het perceel NieuwLoosdrechtsedijk 215b te Loosdrecht te weigeren.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de
beschoeiing langs de Westelijke Drecht nabij Bloklaan 22a te
Loosdrecht
Het college besluit:
1. Het negatief welstandsadvies niet over te nemen;
2. De gevraagde omgevingsvergunning voor het vervangen van de
beschoeiing langs de Westelijke Drecht nabij perceel Bloklaan 22a
te Loosdrecht te verlenen;
3. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te
ondertekenen;
4. De gemeenteraad in een later stadium voor te stellen de
Welstandsnota wat betreft de materialisatie van beschoeiingen aan
te passen en vooruitlopend hierop ‘beschoeiingen met een
ingetogen vormgeving en kleurstelling en passend in de omgeving’
toe te staan;
5. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren;
Raadsinformatie duurzaamheidsbeleid
Het college besluit:
1. De raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot
het duurzaamheidsbeleid;
2. De raad toe te zeggen dat uiterlijk in december 2016 een
programma duurzaamheid wordt aangeboden waarin de besteding
van het budget 2016-2017 wordt beschreven.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een uitbouw
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op het perceel Laan van Eikenrode 28 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Omgevingsvergunning te verlenen met gebruikmaking van de
kruimelgevallenregeling buiten beleid voor het uitbreiden van een
uitbouw op het perceel Laan van Eikenrode 28 te Loosdrecht;
2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te
ondertekenen
Bestemmingsplan Stichts End 96a te Ankeveen
RO
Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept bestemmingsplan Stichts End 96a te
Ankeveen en het plan direct als ontwerpbestemmingsplan ter inzage
te leggen en gelijktijdig het goede dienstenoverleg als bedoeld in art.
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening te voeren.
2. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het
gestelde onder 1.
’t Laantje 1 te Loosdrecht; bouw drie woningen onder gelijktijdige
RO
sloop alle bestaande bebouwing
Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept bestemmingsplan ’t Laantje 1 te
Loosdrecht en het plan direct als ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen en gelijktijdig het goede dienstenoverleg als
bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening te voeren;
2. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het
gestelde onder 1.
Koopovereenkomst voor een perceel gemeentegrond nabij de Stichtse RO
Kade 45 te Ankeveen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van de familie v.d. H. om de
koopovereenkomst van 2012 voor de koop van een perceel
gemeentegrond nabij de Stichtse Kade 45, kadastraal bekend als
Ankeveen, sectie C, nummer 1923, zulks ter grootte van 10 m² en
nummer 1449, zulks ter grootte van 7 m² te ontbinden;
2. Met het verzoek van de familie v.d. H. voor de koop van hetzelfde
perceel gemeentegrond voor een bedraag van € 1.700, - in te
stemmen, gelet op de bij besluit van 18 november 2014
vastgestelde projectprijzen snippergroen.

16.

17.
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v
v
Communicatie
besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20

Ter kennisname:
 MT-verslag van 31 augustus 2016
Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2016
de secretaris
de voorzitter
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