NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 16 augustus 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
drs. J. Visser – gemeentesecretaris
Afwezig:
mr. drs. P.M. Smit – wethouder (verlof)
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder (verlof)

Nr.: BN/1775/160811/IB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 9 augustus 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Memo: Thema’s presentatie ondernemersavond 5 september
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Historische Kring Loosdrecht voor presentatie boek Dirk
Smorenberg in Loosdrecht op 18 augustus;
Burgemeester
3. ASV voor 25 jaar Petanque in Ankeveen op 27 augustus;
Burgemeester en wethouder Van Rijkom
4. Provincie Noord-Holland voor Provincieconcert in Haarlem op 7
oktober.
Voor kennisgeving aangenomen
Hardheidsclausule eigen bijdrage CAK
Het college besluit:
Op grond van artikel 26, lid 2 van de verordening Wmo gemeente
Wijdemeren 2015 betrokkene een tegemoetkoming in de eigen bijdrage toe
te kennen van € 418,62.
Huurcontract De Dobber
Het college besluit:
1. De hoogte van het huurtarief voor de Dobber te baseren op het
advies van een onafhankelijke deskundige;
2. De huurprijs vast te stellen op € 52.500, - per jaar en de gemaakte
afspraken vast te leggen in een nieuw huurcontract met de huidige
huurder, namelijk Péjolam B.V.
Principebesluit toepassing 1/3 regeling
Het college besluit:
Voorstel aan te houden en op 23 augustus a.s. te beslissen, waarbij een
voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorligt.
Activiteiten dementievriendelijke gemeente- Wereld Alzheimer dag
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Het college besluit:
1. Voor de uitvoering van het programma Wereld Alzheimer dag een
bedrag van € 1.500, - beschikbaar te stellen;
2. Voor de overige activiteiten in het kader van de dementievriendelijke
gemeente opnieuw € 1.500, - beschikbaar te stellen
Offerte begeleiding lokale woonvisie
Het college besluit:
1. In te stemmen met de offerte van € 8.340,68 van bureau Loefzij ten
behoeve van het opstellen van de plaatselijke woonvisie, aanvullend
op de regionale woonvisie;
2. In de najaarsnota ten behoeve van “volkshuisvesting” (44310010)
een bedrag van € 15.000, - op te nemen en dit bedrag te dekken uit
het Wmo budget woonvoorzieningen.
Krediet herinrichting plein Nederhorst den Berg fase 1a
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de realisatie van fase
1a voor de herinrichting van het plein in Nederhorst den Berg en
2. De raad voor te stellen om voor fase 1a van de herinrichting van het
plein in Nederhorst den Berg een krediet van € 9.650,- beschikbaar
te stellen.
Meerkosten reconstructie Eilandseweg Nederhorst den Berg
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Antwoord op e-mail D66
Het college besluit:
In te stemmen met de brief ter beantwoording van de e-mail van D66 inzake
de onvoldoende beantwoording van de schriftelijk ingediende vragen over
het visverbod Spiegelplas.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13

Ter kennisname:
 MT-verslag van 6 juli 2016
Vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2016
de secretaris
de voorzitter
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