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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 15 mei 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
ir. J.J. Klink– wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn MSc. - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2157/180514/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 8 mei 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-
Holland van 8 mei 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. Afscheid wethouders Gemeente Stichtse Vecht op 18 mei in 

Maarsen; 
Wethouder De Kloet 

2. 10 jarig jubileum Alzheimercafé op 12 september in Hilversum; 
Burgemeester, wethouder Van Rijn 

3. Defilé avondvierdaagse op 8 juni in Kortenhoef; 
Burgemeester 

4. Maestro d’Amicitia Grote finale op 26 mei in Kortenhoef 
Wethouder Van Rijn 

5. Omgeving en de bibliotheek beter leren kennen; 
Voor kennisgeving aangenomen 

6. Provincieconcert 12 oktober 2018 in Haarlem; 
Burgemeester en wethouders 

7. Symposium Democratie in de kern op 13 juni in Haarlem; 
Wethouder Van Rijn, wethouder Boermans  

8. Transitiemarkt Metropool Regio Amsterdam op 8 juni in Hoofddorp; 
Wethouder Boermans 

9. Opening erfgoedfestival Groen & Gooi en Vecht op 31 mei in 
Loosdrecht 

Burgemeester, wethouder Van Rijn 

 

5.   Verdeling en vervanging onderlinge portefeuilles 
Het college besluit: 
1. De portefeuilleverdeling van het nieuwe college op hoofdonderwerpen 

vast te stellen; 
2. Tot de volgende vervanging van de portefeuilles bij afwezigheid van de 

portefeuillehouder: 
Wethouder de Kloet vervangt wethouder Boermans 

Staf 
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Wethouder Klink vervangt wethouder van Rijn 
Wethouder Boermans vervangt wethouder de Kloet 
Wethouder van Rijn vervangt wethouder Klink. 

6.  Aanwijzing vertegenwoordigers in verbonden partijen 
Het college besluit: 

1. (plv.)Vertegenwoordigers aan te wijzen in verbonden partijen voor 
zover het zijn bevoegdheid betreft; 

2. De gemeenteraad voor te stellen (plv.)vertegenwoordigers aan te 
wijzen in verbonden partijen voor zover het zijn bevoegdheid betreft. 

3. De wethouder belast met de portefeuille Water te mandateren om 
de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van NV Waterleidingsbedrijf Vitens; 

4. De wethouder belast met de portefeuille Financiën te mandateren 
om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders van NV Bank Nederlandse 
Gemeenten. 

5. De portefeuillehouder te mandateren voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

7.  Beslissing op bezwaarschrift tegen handhavingsbesluit ter 
verwijdering van een toegangspoort 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDD 

8.  Beslissing op bezwaarschrift over verzoek om toezending van stukken 
over WOZ-waarde van object Kortenhoefsedijk 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift dat namens betrokkenen is ingediend niet-ontvankelijk 
te verklaren en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 
NB 
Wethouder de Kloet doet niet mee aan de beraadslaging van dit 
agendapunt en is niet aanwezig bij de behandeling, gelet op zijn 
persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. 

SDD 

9.  Incidentele subsidies mei 2018 
Het college besluit: 

1. Het Kursusproject Loosdrecht een incidentele subsidie van € 930 
toe te kennen. 

2. De Godard Stichting een incidentele subsidie van € 1.410 toe te 
kennen. 

3. Stichting Schippersdag een incidentele subsidie van € 625 toe te 
kennen. 

4. Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek een incidentele 
subsidie van € 625 toe te kennen. 

5. Jeugdschaatsen Loosdrecht een incidentele subsidie van € 1.410 
toe te kennen. 

6. De overige subsidieaanvragen af te wijzen op basis van de afweging 
beschreven in bijlage 1. 

SDD 

10.  Kadernota 2019 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Kadernota 2019; 
2. De Kadernota 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
3. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

11.  Betaling in termijnen verlenging huurtermijn graf 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 12 van de “Verordening op de heffing en de 
invordering van lijkbezorgingsrechten 2018” een uitzondering te maken en 
aanvrager, rechthebbende van een graf, toe te staan het bedrag voor 

FD 
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verlenging van de huurtermijn vanaf juni 2018 t/m mei 2021 in termijnen te 
voldoen. 

12.  Beslissing op bezwaar Moleneind 65 te Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van J.R. gegrond te verklaren, het bestreden 
besluit te herroepen en de aanvraag in behandeling te nemen met 
gebruikmaking van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

FD 

13.  Zonnepanelen op gemeentelijke daken 
Het college besluit: 
Het voorstel is aangehouden voor nader intern overleg 

FD 

14.  Bord Leeuwenlaan 
Het college besluit: 
Ontheffing te verlenen van artikel 2.10 lid 3 APV voor het plaatsen van een 
verwijzingsbord naar Beeldentuin de Zanderij aan de zuidkant van de 
Leeuwenlaan, op basis van lid 1.3 van de beleidsregel Toeristische 
Bewegwijzering. 

FD 

15.  Informatieverstrekking woonbotenregeling 
Het college besluit: 

1. De houders van een ligplaatsontheffing van het Plassenschap uitleg 
te geven over de woonbotenregeling zoals verwoord in de concept 
brief; 

2. De brief met vragen over de woonbotenregeling van een 
woonschipeigenaar met een ontheffing voor een ligplaats te 
beantwoorden met concept antwoordbrief. 

FD 

16. V   

17. V   

18.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 2 mei 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 
  


