NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 14 november 2017
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
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2066/171109/TB

Nr
1.
2.
3.

4.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 7 november 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 7 november 2017;
2. Brief provincie Noord-Holland inzake niet-openstelling vacature
burgemeestersambt gemeente Wijdemeren;
3. Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor
politieke ambtsdragers;
4. Bericht van overlijden van Willem van Oostveen;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
5. Stadsgesprek “een Unesco nominatie voor Zonnestraal” op 29
november in Hilversum;
Voor kennisgeving aangenomen
6. Voorlichting vuurwerk op basisscholen tussen 14 november en 1
december;
Wethouder Reijn
7. Regiopodium – regionale energieconferentie op 24 november in
Bussum;
Wethouders Reijn, de Kloet, van Rijkom
8. Benefietconcert voor Stichting Poolse weeskinderen op 16
november in Naarden;
Voor kennisgeving aangenomen
Benoeming Domein directeuren
Het college besluit:
1. De heren E.A.H. van der Biezen en P.M.M. Buijs, respectievelijk
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en afdelingshoofd Beheer
Openbare Ruimte te ontheffen uit eerder genoemde functies per 1
december 2017;
2. Per 1 december 2017 te benoemen de heren E.A.H. van der Biezen
en P.M.M. Buijs tot respectievelijk Directeur Sociaal Domein, 1ste
loco secretaris en Directeur Fysiek Domein , 2e loco secretaris.
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Afd.
Staf
Staf

Staf

5.

6.

7.

8.

9. V
10.

11.

12.

125e wijziging CAR/UWO salarisbedragen, WML en IKB cao
gemeenten per 1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1
juli 2018 alsmede wijzigingen CAR/UWO artikelen per 1 januari 2018
Het college besluit:
Vast te stellen de 125e wijziging Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling
gemeente Wijdemeren salarisbedragen, WML en IKB CAO gemeenten per
1 augustus 2017, 1 december 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018 alsmede
wijzigingen CAR/UWO artikelen per 1 januari 2018.
Aanpassing organisatiestructuur
Het college besluit:
Tot aanpassing van de organisatiestructuur per 1 december 2017.
Verrekening Save 18Het college besluit:
1. In te stemmen met regionale verrekening van de overproductie Save
18- in boekjaar 2016;
2. De gemeenten met onderproductie te compenseren voor een
bedrag van € 12.895,-- te dekken uit de post Zorg in Natura 18(442001037).
Beleidskader Vrijetijdslocaties
Het college besluit:
1. Het Beleidskader Vrijetijdslocaties vast te stellen;
2. Het Beleidskader Vrijetijdslocaties door te zenden naar de
commissie Ruimte en Economie (horen).

Staf

DVL

SDO

RO

Regionale Energiestrategie
RO
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de “Regionale Energiestrategie Gooi en
Vechtstreek” d.d. 3 november 2017, als uitwerking van een van de
speerpunten van de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en
Vechtstreek 2016-2018;
2. In te stemmen met de samenvatting van de Regionale
Energiestrategie, vastgelegd in de beknopte beschrijving “Samen op
pad” d.d. 3 november 2017;
3. De burgemeester te verzoeken om wethouder J.J. de Kloet te
machtigen om op 24 november a.s. namens de gemeente het
document “Samen op pad” te tekenen.
Beslissing op bezwaar last onder dwangsom voor overtredingen in de RO
bestemming natuur en de bestemming jachthaven
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van betrokkene tegen de last onder dwangsom
voor overtredingen in de bestemming natuur en de bestemming
jachthaven ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten onder aanvulling van hetgeen in het advies
van de bezwaarschriftencommissie is overwogen;
2. Het verzoek om proceskosten af te wijzen.
Òplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het
RO
tegengaan van permanente bewoning van een recreatiewoning in
strijd met de bestemming
Het college besluit:
1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om
de bewoning in strijd met de bestemming van een recreatiewoning
te beëindigen en beëindigd te houden;
2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als
volgt toe te passen : € 2.000,- per vier weken, met een maximum
van € 26.000,- (13 periodes van vier weken) voor het wonen in
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strijd met de bestemming.
Wijziging Gemeenschappelijke regeling BSWW
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen, om het college toestemming te
verlenen, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
“Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW gemeenten” vast te stellen;
2. Na toestemming van de gemeenteraad de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling BSWW vast te stellen.
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V
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Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen

Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 14, 16, 17

Ter kennisname:
 MT-verslag van 1 november 2017

Vastgesteld in de vergadering van 21 november 2017
de secretaris
de voorzitter
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