NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 19 april 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
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (ziek)

Nr.: BN/1683/160414/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 12 april 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 12 april 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
114e wijziging CAR/UWO 2016-2017 wijziging salarisbedragen “CAO
Gemeenten” per 1 januari 2016 en 1 januari 2017
Het college besluit:
Vast te stellen de 114e wijziging van de Collectieve
ArbeidsvoorwaardenRegeling salarisbedragen met ingang van 1 januari
2016 en 1 januari 2017.
Beslissing op bezwaar de heer H.Z. van L. tegen invorderingsbesluit
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van de heer H.Z. van L. tegen het besluit waarbij een
dwangsom van € 30.000,-- wordt ingevorderd ontvankelijk en ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
Het college besluit:
De raad voor te stellen de looptijd van de Regionale
Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 met een jaar te
verlengen en daarvoor artikel 6.4, lid 1 van de verordening aan te passen.
Informatiebeveiligingsbeleid Wijdemeren
Het college besluit:
Het informatiebeveiligingsbeleid Wijdemeren vast te stellen en in te laten
gaan op 1 mei 2016.
Concept Begroting 2017 Regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen.
Advies Adviesraad sociaal Domein Uitvoeringsregels Wmo 2015,
versie 2
Het college besluit:
De uitvoeringsregels Wmo 2015 versie 2 op grond van het advies van de
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Afd.
Staf
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DVL

DVL

SDO

Adviesraad Sociaal Domein aan te passen op pagina 54 en 56, waardoor
de beoordeling beter aansluit op het principe van bieden van maatwerk.
Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken
Het college besluit:
Het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken over 2014/2015
ter kennisname voor te leggen aan de raadsleden en in te stemmen met
verzending van de begeleidende brief.
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Peilnota subsidies
Het college besluit:
1. In te stemmen met de peilnota en deze te agenderen voor de
Commissie Maatschappelijke Zaken van 10 mei 2016;
2. De wethouder te mandateren de peilnota aan te passen aan de
evaluatie met betrokkenen en het definitieve rekenkamerrapport.
Herinrichting Overmeer-Zuid
Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de herinrichting Overmeer-Zuid te Nederhorst
den Berg;
2. In te stemmen met het stimuleren van de bewoners/eigenaren om
de voordaken af te koppelen;
3. Het krediet BOR-221 groot € 3.128.000,-- beschikbaar te stellen
voor de herinrichting, zoals opgenomen in de programmabegroting
2016-2019.
Kredietvoorstel herinrichting plein Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp voor de eerste fase van de
herinrichting van het plein in Nederhorst den Berg;
2. Een krediet van € 202.500,-- ter beschikking te stellen voor fase 1
van de herinrichting van het plein in Nederhorst den Berg.
Verkeersmaatregelen Klapbrug ’s-Graveland
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Een krediet groot € 200.000,-- beschikbaar te stellen voor
verkeersmaatregelen op de Klapbrug in ’s-Graveland voorkomend
uit de Top 13 VOS-projecten;
2. Het gebied Klapbrug aan te wijzen als 30 km/uur zone.
Beslissing op bezwaarschrift van H.T.K. tegen besluit last onder
dwangsom verbouw appartementen
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van H.T.K. niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaar J.H.V., mevrouw G.C.en F.V. tegen last onder
dwangsom diverse overtredingen
Het college besluit:
1. Namens J.H.V., G.C.V. en F.V.door mr. T.A. Timmermans
ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bestreden besluit voor zover het J.H.V. en G.C.V. betreft
gedeeltelijk te herroepen;
3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 992,--.

SDO

Vaststelling handhavingsjaarverslag 2015
Het college besluit:
1. Het integraal handhavingsjaarverslag 2015 vast te stellen;
2. Beleidslijn inzake het opschorten van de begunstigingstermijn vast
te stellen;
3. Het verslag en de beleidslijn bekend te maken aan de
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gemeenteraad;
4. De voornoemde beleidslijn te publiceren.
Kaders Persoonsgerichte Aanpak in Wijdemeren
Het college besluit:
1. In te stemmen met de Handreiking Persoonsgerichte Aanpak en het
Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte Aanpak;
2. Het beleidskader ‘Persoonsgerichte Aanpak in Wijdemeren’ vast te
stellen;
3. In te stemmen met de verdere uitwerking van het beleidskader
opdat de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) per 1 juli 2016 is geborgd
binnen de gemeentelijke organisatie.
Jaarverslag en Jaarrekening 2015 – Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag en jaarrekening 2015 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Het jaarverslag en jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek voor te leggen aan de raad.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het gebruik
van de onverharde weg achter Leeuwenlaan 42 te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. Medewerking te verlenen aan de uitgebreide procedure voor het
afwijken van het gebruik van de onverharde weg achter Jagtlust;
2. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
Toeristisch bebordingsplan
Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanschaf en de plaatsing van toeristische
bewegwijzering binnen de gemeente Wijdemeren;
2. Wethouder Reijn te machtigen om tot prijsafstemming te komen;
3. De gemeenteraad voor te stellen de kosten te dekken uit de
Reserve Recreatie & Toerisme;
4. Jaarlijks 10% van de aanschafkosten uit de Reserve Recreatie &
Toerisme beschikbaar te stellen voor het beheer en onderhoud van
de toeristische bewegwijzering.
Plaatsen dakkapel Bernard van Beeklaan 67 te Kortenhoef
Het college besluit:
1. In afwijking van het welstandsadvies de vergunning te verlenen;
2. De senior medewerker Vergunningen ondertekeningsmandaat voor
deze vergunning te verlenen.
Ontwerpprogrammabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Het college besluit:
In te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2017 en de
meerjarenraming 2018-2020 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
en geen zienswijze in te dienen
Tweede herziening bestemmingsplan Kern ’s-Graveland en
landgoederen
Het college besluit:
De raad voor te stellen de tweede herziening van het bestemmingsplan
Kern ’s-Graveland en landgoederen vast te stellen.
Ontwerp bestemmingsplan Kerktuin
Het college besluit:
1. Het voorontwerp bestemmingsplan “Kerktuin, Kortenhoef” vrij te
geven voor inspraak en het wettelijk overleg ex art. 3.1.1. Bro;
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2. Met betrekking tot punt 1 advies te vragen aan de commissie R&E.
Knorr Terrein
Het college besluit:
1. De gewone bestemmingsplanprocedure te doorlopen om tot
uitvoering van het woningbouwplan op het Knorr terrein te komen;
2. De commissie R&E advies te vragen om het bestemmingsplan
Knorr vrij te geven als ontwerp bestemmingsplan en om het wettelijk
vooroverleg in te gaan.
Handhaving hinderlijke beplanting
Het college besluit:
1. De beleidsregel “Handhaving hinderlijke beplanting” gemeente
Wijdemeren vast te stellen;
2. Het beleid per 1 juni 2016 in werking te laten treden;
3. In het investeringsplan 2017-2018 een krediet van € 16.100 op te
nemen om de thans aanwezige achterstand te reduceren;
4. Dit besluit ter informatie te sturen aan de Commissie Bestuur en
Middelen.
Wijziging GR Regio Gooi en Vechtstreek – partiële toetreding
gemeente Eemnes
Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Regio
Gooi en Vechtstreek tot partiële toetreding met terugwerkende kracht tot
1 januari 2016 van de gemeente Eemnes tot de Regio Gooi en Vechtstreek
onder genoemde bestuurlijke en financiële voorwaarden en het voorstel ter
besluitvorming aan de raad voor te leggen.
Tomin begroting 2017 en jaarstukken
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep;
2. kennis te nemen van de concept jaarstukken (jaarverslag en
jaarrekening) van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2015;
3. de raad voor te stellen in te stemmen met de zienswijze over de
ontwerpbegroting 2017 en de concept jaarstukken 2015 van het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep
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Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Staf
De raadskalender en de termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.
Communicatie
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 31, 32, 33

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 6 april 2016

Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2016
de loco secretaris
de voorzitter
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