
 1 

 

NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 19 januari 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 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1628/160114/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 12 januari 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 10 januari 2016; 
2. Concept brief wethouder Reijn ter kennisname. 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. OdisGym voor het 85-jarig jubileumfeest van turn- en 
gymnastiekvereniging OdisGym in Kortenhoef op 30 januari. 

Burgemeester Smit en wethouder Van Rijkom 

Staf 

4.  Verordening subsidiëring belangengroepen Wijdemeren 2016 
Het college besluit: 
De Verordening subsidiëring belangengroepen Wijdemeren 2016 ter 
vaststelling voor te leggen aan de raad, en de kosten te dekken uit de post 
Onvoorzien. 

Staf 

5.  Verslagen D100 
Het college besluit: 

1. De verslagen van de D100 voor kennisgeving aan te nemen, te 
publiceren en mee te nemen in het traject, van bijeenkomsten met 
inwoners en belanghebbenden; 

2. Een aantal initiatieven uit D100 te faciliteren. 

Staf 

6.  Antwoorden op de vragen van De Lokale Partij d.d. 29 december 2015 
over de brief van Weesp inzake de SWW samenwerking 
Het college besluit: 
De antwoorden op de vragen van De Lokale Partij naar deze fractie en naar 
de raad te zenden. 

Staf 

7.  Kwijtschelding achterstallige huur 
Het college besluit: 

1. Af te zien van de, op grond van het accommodatiebeleid 
vastgestelde, huurverhoging voor de heer V.; 

2. De overige achterstallige huur van € 3.523, - kwijt te schelden. 

SD 

8. v   

9.  Omvormen groen 
Het college besluit: 

BOR 
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In te stemmen met het voorstel aan de raad om € 50.000, - beschikbaar te 
stellen voor het omvormen van diverse groenobjecten. Deze gelden worden 
genoemd in de productbegroting onder nummer BOR-249 bij het overzicht 
nieuw beleid / investeringen 2016-2019. 

10.  Bestemmingsplan Terra Nova 
Het college besluit: 
De raad, de commissie Ruimte en Economie gehoord, voor te stellen het 
bestemmingsplan Terra Nova ongewijzigd vast te stellen. 

RO 

11.  Wijziging bestemmingsplan Horstermeer perceel Middenweg 33 te 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
Met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de 
procedure te voeren voor het wijzigen van de bestemming agrarisch 
bouwblok kassen in woondoeleinden eengezinshuizen Ma voor zover dit 
betrekking heeft op het perceel Middenweg 33 te Nederhorst den Berg. 

RO 

12.  Bijdrage Breedband Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen een eenmalige bijdrage in de 
kosten van de aanleg van een breedbandnetwerk in Oud-
Loosdrecht beschikbaar te stellen van € 20.000, -; 

2. De bijdrage te voldoen uit de Reserve Recreatie & Toerisme. 

RO 

13.  Last onder dwangsom Oude Molenmeent 9 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De op 27 juni 2014 aan H.K. opgelegde last onder dwangsom 
vanwege een overtreding op het perceel Oude Molenmeent 9 te 
Loosdrecht in te trekken; 

2. Besluiten tot intrekking van een last onder dwangsom te mandateren 
aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, onder de 
voorwaarde dat de portefeuillehouder hierover wordt geïnformeerd. 

RO 

14.  Toestemming wijzigen gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio 
Het college besluit: 
Aan de raad toestemming te vragen voor het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. 

RO 

15.  Concept-brief aan Gedeputeerde Staten over het 
bestuurskrachtonderzoek in de Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De concept-brief ter bespreking voor te leggen aan de raad 
(Conform afspraak met de raadscommissie reeds op 15 januari j.l 
verzonden). 

Staf 

16. v   

17. v   

18.  Communicatie 
Besproken  

 

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 8, 16, 17 

 

 
  
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 6 januari 2016 
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Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


