NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 16 februari 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
J.H. Frijdal - 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. 9 februari 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 9 februari 2016;
2. Benoeming Rein Schurink interim algemeen directeur bij de Regio;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3.
Managementrapportage 2015
Het college besluit:
Kennis te nemen van de managementrapportage 2015.
Aanwijzen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar
Het college besluit:
Heffingsambtenaren en invorderingsambtenaren aan te wijzen, werkzaam
bij de BSWW.
Naamgeving openbare ruimte Wout Hilhorsthof in Ankeveen
Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel van de commissie naamgeving openbare
ruimte tot naamgeving Wout Hilhorsthof te Ankeveen.

Afd.

Beslissing op bezwaarschrift mevrouw E.T.M.d.K.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van mevrouw E.T.M.d.K. ongegrond te verklaren.
Beslissing op bezwaarschrift mevrouw C.G.t.H.V.
Het bezwaarschrift van mevrouw C.G.t.H.V. ongegrond te verklaren.
Inkoop aanpak 2016-2017 Gooi & Vechtstreek
Het college besluit:
1. Vanaf 2017 de inkoop voor het onderdeel Wmo begeleiding en
Jeugdzorg, met behoud van de visie en werkwijze van de SAVE
methode onder te brengen bij de Gooi & Vechtstsreek;
2. In te stemmen met de uitvoering van de inkoopaanpak sociaal
domein en de daarbij behorende inkoopvisie en agenda 2016 e.v.;
3. Vanaf 2017 aan te sluiten bij gegevensuitwisseling van het Digitaal
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Leefplein en daarvoor te zijner tijd de Programmamanager sociaal
domein regio Gooi & Vechtstreek (en namens hem de projectleider
van het Digitaal Leefplein) te mandateren die afspraken te maken
die relevant zijn voor de aansluiting van het Digitaal Leefplein op het
landelijk gegevensknooppunt;
4. De gemeenteraad en belanghebbende partijen te informeren.
Aanvraag Wabo-vergunning oprichten 2 woningen Vreelandseweg 26
te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Bereid te zijn om door middel van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure Wabo medewerking te verlenen aan het
oprichten van twee woningen op het perceel Vreelandseweg 26 te
Nederhorst den Berg mits een planschadeverhaalsovereenkomst
wordt gesloten;
2. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven i.c. daartoe de procedure te voeren.
Aanvraag gebouw IJsclub, Heulakker naast 47 te Oud-Loosdrecht
Het college besluit:
Bereid te zijn via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)
medewerking te verlenen aan het oprichten van een gebouw voor de
IJsclub naast het perceel Heulakker 47 te Oud-Loosdrecht mits een
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.
Oprichten woning Meerlaan 19 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
Bereid te zijn via de uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)
medewerking te verlenen aan het oprichten van een woning op het perceel
Meerlaan 19 te Nederhorst den Bert mits een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten.
Vaststelling bestemmingsplan Godelindehof, Omgevingsvergunning
en Ontheffing Wet geluidhinder
Het college besluit:
1. De gemeenteraad op 24 maart 2016 voor te stellen om het
bestemmingsplan Godelindehof vast te stellen conform het conceptraadsvoorstel en om de zienswijzen af te doen conform de
commentaarnota zienswijzen;
2. Per gelijke datum de Omgevingsvergunning voor het oprichten van
40 appartementen met bijbehorende infrastructuur te verlenen en
om de zienswijzen af te doen conform de commentaarnota
zienswijzen.
Veendijk 21; functiewijziging naar één appartement, West End
Het college besluit:
Indiener van het vooroverleg verzoek mee te delen, dat geen positief besluit
zal worden genomen op een nog in te dienen aanvraag om
omgevingsvergunning tot wijziging van het gebruik.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 7, 16, 17

Ter kennisname:
 Actielijst
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MT-verslag van 3 februari 2016

Vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2016
de secretaris
de voorzitter
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