
 1 

 

NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 18 oktober 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 

Afwezig:  

mr. drs. P.M. Smit – wethouder (verlof) 
 
 
         Nr.: BN/1820/161013/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 11 oktober 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 11 oktober 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Regiopodium ≠8 op 25 oktober in Bussum; 
Wethouder Reijn en wethouder Van Henten 

3. Congres Omgevingsvisie NH2050 op 4 november in Amsterdam; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Expositie Blauw van 4-6 november in Ankeveen; 
College bij opening op 4 november 

5. Kunst aan de Dijk voor concert Isabelle van Keulen op 3 november 
in Kortenhoef 

Burgemeester Smit 
6. Historische Kring In de Gloriosa voor tentoonstelling ‘Oude 

ambachten en beroepen’ op 29 oktober in Ankeveen 
Burgemeester Smit en wethouder Reijn 
 

Staf 

4.   Beslissing op bezwaar de heer R.v.d.D. voor het kappen van bomen 
Kuijerpark Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
Het besluit van 23 mei 2016 voor het kappen van 25 bomen ten behoeve 
van de herinrichting van het Kuijerpark te Nederhorst den Berg te 
herroepen. 

Staf 

5.  Begrotingswijziging 2017 Regio Gooi en Vechtstreek 2017 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging 
Regio Gooi en Vechtstreek 2017. 

SDO 

6.  Begrotingswijziging 2-2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek inzake 
Veilig Thuis 

SDO 
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Het college besluit: 
1. In te stemmen met de gewijzigde bijdrage ad € 122.842, - voor Veilig 

Thuis; 
2. De gemeenteraad voor te stellen de Regio Gooi en Vechtstreek als 

zienswijze te berichten dat de gemeenteraad van Wijdemeren 
instemt met de begrotingswijziging 2017 nummer 2 (nr. 
16.0007451). 

7.  Subsidieverordening 2017 
Het college besluit: 
De Algemene Subsidieverordening 2017 Wijdemeren ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voor te leggen.  

SDO 

8.  LED verlichting Sporthal de Fuik en gemeentehuis 
Het college besluit: 
Voor het aanbrengen van LED verlichting in 2 gebouwen: 

1. Sportpark de Fuik: het krediet van € 66.147, - beschikbaar te stellen 
ten laste van het IP 2016-2019 nummer BOR-303 van € 25.000, - en 
€ 41.147, - ten laste van de reserve onderhoud gebouwen; 

2. Gemeentehuis: het krediet van € 55.000, - beschikbaar te stellen ten 
laste van de reserve onderhoud gebouwen. 

 

9.  Vervanging/verwijderen geregelde oversteekplaatsen 
Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen voor het vervangen van twee geregelde 
oversteekplaatsen en het verwijderen van één installatie € 55.000, - 
beschikbaar te stellen. 

BOR 

10.  AED’s voor de gemeenschap 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen te kiezen voor optie 1 van het beleidsonderzoek 
‘AED’s voor de gemeenschap’, inhoudend dat er 13 AED zones worden 
gerealiseerd in Wijdemeren. 

RO 

11.  Uitvoeringslasten Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 
Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED) 
Het college besluit: 

1. Het collegebesluit van 3 mei 2016 te bestendigen (de taakuitvoering 
van de EED onder te brengen bij de Omgevingsdienst Flevoland 
Gooi & Vecht); 

2. De voorlopig begrote uitvoeringslasten van € 975, - zo nodig bij te 
ramen bij de voorjaarsnota 2017. 

RO 

12.  Vaststelling bestemmingsplan Knorr-locatie 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Knorr-locatie vast te stellen en 
de zienswijze en vooroverlegreactie af te doen overeenkomstig de inhoud 
van de commentaarnota. 

RO 

13.  Raadsinformatiebrief 1/3 regeling Historische kring Loosdrecht 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief om te zetten naar een brief van de wethouder en 
nog nader aan te passen. 

SDO 

14.  Huurcontract stichting ’t Akkoord 
Het college besluit: 

1. De huurprijs voor stichting ’t Akkoord met ingang van 2017 vast te 
stellen op € 10.760, - per jaar en de gemaakte afspraken vast te 
leggen in een nieuw huurcontract; 

2. De leden van de gemeenteraad per brief te informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot de uitvoering van het 
accommodatiebeleid. 

SDO 
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15. v   

16. v   

17.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

18.  Communicatie 
Besproken 

 

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 5 oktober 2016 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


