NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 17 juli 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
ir. J.J. Klink – wethouder
J.H. Boermans - wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2175/180716/IB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 10 juli 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Samenstelling college gemeente De Bilt;
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 1 juli 2018.
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Herdenkingsbijeenkomst Nederlands-Indië op 15 augustus;
Wethouder De Kloet
2. Expertmeeting Succesvol lokaal bestuur op 19 september;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Mentelity Sup Event op 26 augustus.
Voor kennisgeving aangenomen
Indelingsplan HR21 Wijdemeren
Het college besluit:
Met inachtneming van het advies van de externe toetsingscommissie, het
Indelingsplan HR21 Wijdemeren voorlopig vast te stellen, met uitzondering
van de griffiefuncties.
Resultaten Mysteryshop 2018 – alcoholmatiging
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de factsheet mysteryshop 2018;
2. Kennis te nemen van de resultaten in Wijdemeren en de bezochte
locaties (locatielijst vertrouwelijk);
3. Kennis te nemen van de voortgang van het uitvoeringsprogramma
Gooi en Vechtstreek en de daaruit voortvloeiende acties;
4. De concept raadsinformatiebrief vast te stellen en door te sturen
naar de raad;
5. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Inkoop beschermd wonen 2019 – 2021
Het college besluit:
1. Het toelatingsdocument Beschermd Wonen 2019-2021 vast te
stellen;
2. Er mee in te stemmen om binnen de regionale begroting
Bescherming en Opvang zeven (7) extra regionale plekken
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Beschermd Wonen voor cliënten met een actieve verslaving in te
kopen;
3. Mandaat te verlenen aan de manager inkoop en contractbeheer
Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van inschrijvers
Beschermd Wonen uit te voeren;
4. Mandaat en, voor zover het betreft de bevoegdheid van de
burgemeester besluit de burgemeester, tevens volmacht te verlenen
aan de manager Inkoop en contractbeheer Regio Gooi en
Vechtstreek om het contractbeheer uit te voeren, waartoe worden
gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming,
opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die
hiermee verband (kunnen) houden, met uitzondering tot het voeren
van een rechtsgeding;
5. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van het
toelatingsdocument op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in
verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en
g van de Wet Openbaarheid van Bestuur (bescherming
economische en financiële belangen van de gemeente en
voorkomen onevenredige bevoordeling van derden).
Gastheerschap Hilversum BGT/BAG en belastingen Wet/WOZ
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Projectcanvas van project Gastheerschap
BGT/BAG Hilversum – Wijdemeren;
2. Kennis te nemen van de Projectcanvas van project Gastheerschap
Belastingen/Wet WOZ Hilversum – Wijdemeren.
Verzilverlening
Het college besluit:
Aan de aanvrager een Verzilverlening toe te wijzen op grond van de
verordening Verzilverlening Wijdemeren, tot een bedrag van € 16.000,-.
Kredietaanvraag voor aanleg van een geregelde oversteekplaats op de
Overmeerseweg
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanleg van een geregelde oversteekplaats op
de Overmeerseweg;
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000,- voor het plaatsen
van de verkeerslichten en het aanleggen van de verharding ten
behoeve van de geregelde oversteekplaats.
Herindeling
Besproken
Raads- en Commissievergaderingen
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15.

Ter kennisname:
 DT-verslag van 4 juli 2018

Vastgesteld in de vergadering van 24 juli 2018
de secretaris
de voorzitter
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