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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 16 oktober 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn  MSc. - wethouder 
E.A.H. van der Biezen - loco gemeentesecretaris 
 
Afwezig met kennisgeving:  
ir. J.J. Klink - wethouder 
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2202/181012/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 9 oktober 2018 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 9 oktober 2018; 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. 3e Groot Wijdemeers dictee 19 oktober 2018; 

Wethouder De Kloet 
2. Dag van de Lokale Democratie op 16 november 2018; 

Wethouder Boermans (o.v.b.) 
3. Intocht Sinterklaas Kortenhoef op 24 november 2018; 

Burgemeester Ossel 
4. Lampje aansteken met Sinterklaascomité Kortenhoef voor kerst 6 

december; 
Burgemeester Ossel 

5. Netwerkbijeenkomst rondom thema de bibliotheek als 'third place' 
op 7 november 2018; 

Wethouder Klink (o.v.b.) 
6. Noord-Hollands Plattelands Parlement op 23 november 2018; 

Voor kennisgeving aangenomen 
7. Viering 30-jarig jubileum Historische Kring Nederhorst den Berg op 

27 oktober 2018; 
Wethouder Van Rijn 

Staf 

5.  Gebruik bovenzaal voormalige HKL (Het Kursusproject Loosdrecht) 
Het college besluit: 
Eénmalig het gebruik van de bovenzaal van het voormalige HKL niet in 
rekening te brengen aan Het Kursusproject Loosdrecht voor de vijf avonden 
Syrisch pop-up restaurant “SOUQ” 

SDD 

6.  Incidentele subsidies 2018 
Het college besluit: 

SDD 
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1. De Ronde van Kortenhoef een incidentele subsidie van €  1.500,- 
toe te kennen; 

2. De Historische Kring Nederhorst den Berg een incidentele subsidie 
van €  150,- toe te kennen; 

3. Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie een incidentele 
subsidie van €  1.500,- toe te kennen; 

4. Stichting Vriendenkiezen een incidentele subsidie van €  1.472,- toe 
te kennen; 

5. Muziektheater Spotlight de subsidieaanvraag af te wijzen op basis 
van het niet voldoen aan de voorwaarden.  

7.  Doelmatigheidsonderzoek 
Het college besluit: 

1. De aanbevelingen uit de rapportage doelmatigheidsonderzoek 
woonbeleid gemeenten over te nemen; 

2. Een raadsinformatiebrief te sturen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen voor het vaststellen van de 

definitieve tekst van de raadsinformatiebrief. 

SDD 

8.  Inning eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor 
Het college besluit: 

1. Ermee in te stemmen dat aanbieders die in/voor een deel van 2017 
verzuimd hebben gegevens bij het Centraal Administratiekantoor 
(CAK) aan te leveren voor de inning van de eigen bijdrage, dit over 
2017 niet hoeven te doen en hiermee accepteren dat de gemeente 
inkomsten mist; 

2. De aanbieders opdracht te geven om over 2018 de ontbrekende 
gegevens alsnog aan te leveren; 

3. De raad te informeren over de besluiten die voortkomen uit 
voorstellen 1 en 2. 

SDD 

9.  Toegankelijkheid – voortgang werkzaamheden gemeentelijke 
gebouwen 
Het college besluit: 

1. De nog uit te voeren werkzaamheden “toegankelijk maken 
gemeentelijke gebouwen” vast te stellen; 

2. In de jaarrekening 2018 de gemeenteraad voor te stellen de 
hiervoor begrote kosten te reserveren tot en met 2019 en het restant 
te storten in de reserve Sociaal Domein. 

SDD 

10.  Verzoek tot omzetting gebruik recreatief naar permanent Herenweg 91 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerp van het wijzigingsplan Herenweg 91; 
2. Na ondertekening van de planschadeverhaalsovereenkomst het 

ontwerp wijzigingsplan te publiceren en gedurende zes weken ter 
visie te leggen. 

FD 

11.  Oprichten woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 86 te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Verzoeker mede te delen dat als een verzoek om bestemmingsplan-
wijziging wordt ingediend voor de bouw van een extra woning op het 
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 86, niet zal worden bevorderd dat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan op dit punt wijzigt conform concept 
brief. 

FD 

12.  Wijziging bestemmingsplan/bouwplan 12 woningen nabij Lindelaan 
101, Loosdrecht 
Het college besluit: verzoeker mede te delen dat: 

1. Over het principe-plan voor de bouw van 12 woningen nabij 
Lindelaan 101 te Loosdrecht advies voor een stedenbouwkundige is 
vereist; 

FD 
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2. Voorgesteld wordt dat van gemeentelijke zijde voor rekening van 
verzoekers advies wordt gevraagd aan Vollmer & Partners; 

3. Alvorens opdracht wordt gegeven offerte wordt gevraagd die voor 
akkoord zal worden voorgelegd aan initiatiefnemers. 

13.  Reactie op zienswijzen jaarstukken 2017 Regio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De reactie op de zienswijzen jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek voor 
kennisgeving aan te nemen. 

FD 

14.  Voorstel vervallen  

15.  Arhi Procedure 
Besproken  

Staf 

16.  Raadsvergadering/commissievergadering 
Besproken  

Staf 

17.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken  

Staf 

18. V   

19. V   

20.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 18, 19 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 3 oktober 2018 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 23 oktober 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
  


