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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 14 juni 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 

 
         Nr.: BN/1713/160528/TB 
 

r Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 7 juni 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 7 juni 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Feestelijke Posson op 18 juni in Nederhorst den Berg; 
Voor kennisgeving aangenomen 

3. Bijeenkomst Regiopodium op 23 juni in Hilversum; 
Wethouders Reijn en van Henten 

4. Haringparty bij Ondernemerskring Wijdemeren 
Wethouders Reijn en Smit 

Staf 

4.   Bezwaarschrift mevrouw C.S.J. inzake werkzaamheden algemene 
begraafplaats Kortenhoef 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van mevrouw C.S-J. niet ontvankelijk te verklaren. 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaarschrift C.M.J.v.E-K. tegen besluit bouwen 
bijgebouw Horndijk 24 ws02 Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van mevrouw C.M.J.v.E-K. niet ontvankelijk te verklaren. 

Staf 

6.  Subsidie de Bergse Akker 
Het college besluit: 

1. € 500,-- subsidie te verlenen aan vereniging De Bergse Akker; 
2. De subsidie in 2016 te financieren uit het ongebruikte budget voor 

de Bergse Speeltuinvereniging.  

SDO 

7.  Jaarrekening 2015 Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 
Vechtstreek 
Het college besluit: 
De jaarrekening 2015 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 
Vechtstreek ter kennisname voor te leggen aan de raadsleden en in te 
stemmen met verzending van een raadsinformatiebrief. 

SDO 

8.  Huisvesting 18-23 jarige statushouders onder begeleiding van Jade 
Zorggroep 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel een pilot uit te werken waarbij drie of 
vier 18-23 jarige statushouders gehuisvest worden in een 

SDO 
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eengezinswoning met als doel deze binnen een jaar toe te leiden 
naar scholing en/of werk en zelfstandige woonruimte; 

2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €   74.000,-- voor de 
jaren 2016 en 2017, volgens bijgaand omschreven dekking. 

9.  Zienswijze Fusie Wonen Wijdemeren met Vecht en Omstreken Het 
college besluit: 
In te stemmen met de zienswijze waarin een positief kritische houding 
wordt ingenomen over de fusie van woningbouwvereniging Wonen 
Wijdemeren met woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. 

SDO 

10.  Q4- rapportage Monitor Sociaal Domein 
Het college besluit: 

1. De Q4-rapportage Monitor Sociaal Domein 2015 vast te stellen; 
2. Deze rapportage met scholingsplan en oplegger ter kennisneming te 

sturen aan de gemeenteraad. 

SDO 

11.  Aanpassing last onder dwangsombesluit Horndijk 2a te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het besluit van 23 april 2015 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd 
aan T.v.D. aan te vullen met het van toepassing verklaren van artikel 5:18 
van de Wabo op het betreffende besluit. 

RO 

12.  ’t Laantje 1; bouw vier woningen onder sloop van alle bestaande 
bebouwing – advies van stedenbouwkundige 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het principe-verzoek om te komen tot het plegen 
van woningbouw op deze locatie één en ander met in acht name 
van de opmerkingen en aandachtspunten in het stedenbouwkundig 
advies; 

2. Initiatiefnemer uit te nodigen op zijn kosten een 
voorontwerpbestemmingsplan op te laten stellen die de beoogde 
ontwikkeling onder 1 mogelijk maakt; 

3. Dat in een volgende fase van het proces een 
planschadeverhaalsovereenkomst en een anterieure overeenkomst 
dient te worden gesloten. 

RO 

13. V   

14. v   

15. v   

16.  Communicatie 
Besproken 

 

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14, 15 

 

 
   
Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


