NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 15 november 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 8 november 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 8 november 2016;
2. Bericht van Vereniging van Noordhollandse Gemeenten over
projecten voor het werkbezoek van mevrouw Kriens.
Uitnodigingen:
3. Werkgroep Willy Das-plein voor onthulling op 3 december in
Nederhorst den Berg
Burgemeester, wethouder Reijn, van Henten, Smit
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 21 november 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaar bestuursdwang De Waterburcht B.V. e.a.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van de heer A. v. D. tegen de last onder
bestuursdwang van 3 juni 2016 ontvankelijk en gegrond te verklaren
en het tegen hem gerichte besluit in te trekken;
2. De bezwaarschriften van Jachthaven De Waterburcht B.V., mevrouw
J.A. O.-K., de heer H. D., de heer D. v.d. B., de heer F.A. d. V., de
heer M.v. G., familie K., mevrouw V.d. L., mevrouw E. V. en de heer
M. S. en de heer J.G.H.M. J. ontvankelijk en ongegrond te verklaren
en de jegens hen gerichte besluiten van 3 juni 2016 waarbij een last
onder bestuursdwang is opgelegd in stand te laten onder aanvulling
van hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is
overwogen;
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
Intentieovereenkomst De Nieuwe Harmonie
Het college besluit:
In te stemmen met de ‘Intentieovereenkomst samenwerking voor wonen,
leren en werken van statushouders in de Nieuwe Harmonie te Wijdemeren’.
Scheidingsvoorstellen voor Diensten van Algemeen Economisch
Belang (DAEB) en niet-Diensten van Algemeen Economisch Belang
(niet-DAEB) Woningcorporaties
Het college besluit:

1

Afd.
Staf
Staf

Staf
Staf

SDO

SDO

1. In te stemmen met de voorliggende scheidingsvoorstellen DAEBNiet DAEB van de verschillende woningbouw corporaties;
2. Middels conceptbrieven de verschillende corporaties op de hoogte te
brengen van dit besluit;
3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.
Inkoopbeleid 2016-2021
Het college besluit:
1. In te stemmen met het inkoopbeleid Wijdemeren 2016-2021, dat
regionaal is afgestemd;
2. Het inkoopbeleid middels een raadsinformatiebrief aan de raad te
zenden.
Historisch belangrijk graf
Het college besluit:
1. Het graf en het grafmonument van dhr. D. Wildeboer aan te wijzen
als historisch belangrijk monument en op te nemen in de lijst van
monumenten die van historisch en cultureel belang zijn;
2. Het graf en het grafmonument (dubbele grafkelder) van dhr. D.
Wildeboer aan te wijzen als historisch belangrijk monument en op te
nemen in de lijst van monumenten die van historisch en cultureel
belang zijn.
Vaststelling kostenverhaal bestuursdwang
Het college besluit:
De kosten van de toepassing van bestuursdwang m.b.t. het perceel
Breukeleveense Meentje 3 vast te stellen op € 30.354,01, te verhalen op de
heer H.E.F., te doen betalen binnen zes weken na verzending van de
beschikking.
Verlenging termijn uitvoeren vergunning Emmaweg 34a en informeren
belanghebbende over dit besluit
Het college besluit:
1. De termijn waarbinnen het uitvoeren van de vergunde
werkzaamheden op het perceel Emmaweg 34a door
vergunninghouder L. of zijn rechtsopvolger moet zijn voltooid vast te
stellen op drie jaar na de dag van verzending van het besluit,
voordat een besluit tot intrekking van die vergunning wordt
genomen;
2. De advocaat van belanghebbende V. van dat besluit in kennis te
stellen.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13

Ter kennisname:
 MT-verslag van 2 november 2016

Vastgesteld in de vergadering van 22 november 2016
de secretaris
de voorzitter
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