NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 16 januari 2018
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
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2103/180115/MH
Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 9 januari 2018
Vastgesteld.
Ingekomen stukken:
 Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 9 januari 2018.
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
N.v.t.
Beslissing op bezwaar weigering aanvraag erfafscheiding
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van betrokkene tegen de weigering van zijn aanvraag
voor een erfafscheiding ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten.
Ontheffing openingstijden burgerlijke stand
Het college besluit:
Eenmalig ontheffing te verlenen van het Reglement Burgerlijke stand voor
wat betreft de openingstijden van het bureau Burgerlijke stand.
Wethouder Van Henten stemt tegen wegens principiële bezwaren.
Eigendomsoverdracht schilderijen aan Stichting Kunstbezit ’sGraveland
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de schilderijen afkomstig uit de
voormalige gemeenten Loosdrecht en Nederhorst den Berg en van
de gemeente Wijdemeren in eigendom over te dragen aan de
Stichting Kunstbezit ’s-Graveland;
2. De bruikleenovereenkomst met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed te Amersfoort voor een vijftal schilderijen op te zeggen;
3. De bruikleenovereenkomsten van de voormalige gemeente
Loosdrecht met de Historische Kring Loosdrecht voor kunst uit
1993; 1995 en 1998 in een schenking om te zetten;
4. Wethouder Van Rijkom te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Principeverzoek Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 te Loosdrecht
Het college besluit:
In te stemmen met de inhoud van de bijgaande brief waarin het principe-
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verzoek van E.G. te Loosdrecht wordt afgewezen.
Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerden inzake
overtreding van het bestemmingsplan
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerden teneinde te
bewerkstellingen dat de overtreding op het aan hun in eigendom
toebehorend perceel beëindigd wordt binnen de gestelde
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijft.
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom verbeurd van €
1.000,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het bouwwerk op het
perceel.
Task Force Woningbouw
Het college besluit:
In de te maken prestatieafspraken de volgende locaties op te nemen:
- Dennenlaan;
- Terpstraschool-terrein;
- Lindeschool-terrein;
- Meenthof;
- Groenewoud, inclusief vlek;
- Plein Lindelaan;
- Ter Sype, eerste fase;
- Zuidsingel, fase 8.
Principeverzoek Ottenhome
Het college besluit:
1. Om in principe positief ten opzichte van de gewenste
ontwikkelrichting van Ottenhome te staan;
2. De daadwerkelijke bereidheid tot (planologische) medewerking
echter afhankelijk te stellen van o.a. het realiseren van extra
parkeerplaatsen zodat de parkeerproblemen op de openbare weg
aanzienlijk verminderen, het nog op te stellen bestemmingsplan
(waardoor o.a. nut en noodzaak worden aangetoond), de
uitkomsten van de benodigde onderzoeken en de economische
uitvoerbaarheid van de plannen.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Voor kennisgeving aangenomen.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15.
DT-Verslag van: 3 januari 2018.
Voor kennisgeving aangenomen.
Presentatie Stand van Zaken Organisatieontwikkeling door Wietske
Heeg en Jeroen van Duijnhoven

Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2018
de secretaris
de voorzitter
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