NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 19 juli 2016

Aanwezig:
Th.H.A.M. Reijn – loco burgemeester, wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
mr. drs. P.M. Smit – wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. M.E. Smit – burgemeester
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof)
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Nr.: BN/1763/160714/TB
Onderwerp
Afd.
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 12 juli 2016
Staf
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 12 juli 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Handhavingsestafette Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vecht van
28 september-5 oktober;
Wethouder Smit
3. Leergang Gooi-o-logie in oktober en november in Hilversum;
Wethouder Smit
4. Symposium Stelling van Amsterdam en Hollandse Waterlinie op 1
december;
Wethouder Smit
5. Dag van de herbestemming op 9 september in Alkmaar
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaar mw. V.S.-T. tegen besluit indicatie
Staf
huishoudelijke hulp
Het college besluit:
Het bezwaarschift van mevrouw v.S.-T. ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Regeling oplegging bestuurlijke boete Wet Basisregistratie personen
DVL
gemeente Wijdemeren
Het college besluit:
1. De Regeling oplegging Bestuurlijke Boete Basisregistratie Personen
Wijdemeren vast te stellen;
2. De leidraad bestuurlijke boete BRP gemeente Wijdemeren in te
trekken;
3. De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen te
mandateren aan het afdelingshoofd Dienstverlening.
Aanpassing Oracle-omgeving
DVL
Het college besluit:
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1. Een bedrag van € 35.000,- beschikbaar te stellen uit het Server
Egalisatie Fonds (SEF) voor de aanschaf van een nieuwe
netwerkserver;
2. Een bedrag van € 36.000,- beschikbaar te stellen voor de
aanpassing van de Oracle-database omgeving en dit op te nemen in
de Najaarsnota 2016.
Reactie van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
op uitstelverzoek indienen jaarstukken 2015
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de reactie van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties op uitstelverzoek indienen jaarstukken
2015;
2. De brief betreffende de reactie van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad aan te bieden;
3. In te stemmen met de brief aan Deloitte.
Wijkanalyse informele zorg
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Wijkanalyse informele zorg in de
gemeente Wijdemeren’;
2. De aanbevelingen van Calibris Advies mee te nemen in de lokale
uitwerking van het projectplan “Vrijwillige inzet in Wijdemeren” .
Participatieverklaringstraject
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de uitvoering van het
Participatieverklaringstraject door Stichting Kursusproject
Loosdrecht;
2. In te stemmen met de brief aan het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Wijdemeren 2016-2019
Het college besluit:
1. In te stemmen met de notitie Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) Wijdemeren 2016-2019;
2. Een totaalbedrag van € 157.258,- beschikbaar te stellen voor 46
VVE peuterplaatsen en de VVE opleidingskosten. Dit te bekostigen
vanuit de wet Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie (OKE)
€ 138.464,- en € 18.794,- uit de Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)
middelen;
3. De ouderbijdrage voor doelgroepkinderen inkomensonafhankelijk
vast te stellen conform de VNG tabel peuterspeelzalen (voor 2016
bedraagt deze € 200,- per jaar);
4. De ouderbijdrage aan ouders met inkomen op bijstandsniveau te
vergoeden door middel van de bijzondere bijstand;
5. De kosten van de VVE-kindplaats minus de ouderbijdrage te betalen
aan de VVE instelling met peuterplaatsen;
6. De geoormerkte middelen die de gemeente ontvangt in het kader
van OAB en VVE 2016-2019 via het gemeentefonds in te zetten ten
behoeve van het VVE beleid in Wijdemeren;
7. De nieuwe decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening in te
zetten ten behoeve van de uitvoering voorschoolse voorziening niet
werkende ouders Wijdemeren;
8. De nota Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Wijdemeren 20162019 ter kennisname aan te bieden aan de commissie.
Beleidsregel Tegemoetkoming Sociaal-Medische Indicatie (SMI)
Wijdemeren 2016
Het college besluit:
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Voorstel aan te houden.
Huurovereenkomst horeca-inrichting sporthal De Fuik
Het college besluit:
1. De hoogte van het huurtarief voor de horeca-inrichting in sporthal De
Fuik te baseren op het advies van een onafhankelijke deskundige;
2. De huurprijs vast te stellen op € 13.800,- exclusief BTW, per jaar en
de gemaakte afspraken vast te leggen in een nieuw huurcontract
met de huidige pachter.
Opleggen last onder dwangsom A.K. Leeuwenlaan
Het college besluit:
een last onder dwangsom op te leggen aan de heer A.M.K. teneinde te
bewerkstelligen dat overtredingen op het perceel Leeuwenlaan 48 te
’s-Graveland binnen zes weken na verzending van het besluit worden
beëindigd en beëindigd gehouden. Indien hij niet voldoet aan de last
verbeurt hij voor het woon- of recreatiegebouw een dwangsom ineens van
€ 30.000,- voor de hobbykas, een bedrag ineens van € 5.000,- en voor de
woonwagen een bedrag ineens van € 10.000,Opleggen last onder dwangsom voor een perceel (berm) gelegen ter
hoogte van de Cannenburgerweg 9 en 11 te Ankeveen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het tijdelijk gebruik van een deel van de berm ter
hoogte van Cannenburgerweg 9 te Ankeveen, kadastraal bekend
gemeente ’s-Graveland, sectie A nummer 1012, voor vier
parkeerplaatsen gedurende een periode van twee jaar;
2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de heren N. met een
begunstigingstermijn van twee jaar om de door hen in strijd met de
bestemming gebruikte berm als parkeerplaats voor vier voertuigen
ter hoogte van de Cannenburgerwerg nummer 9 te Ankeveen te
ontruimen en ontruimd te houden. Wanneer niet voldaan wordt aan
de last dan wordt een dwangsom verbeurd van € 5.000,- ineens;
3. Een last onder dwangsom op te leggen aan de heren N. met een
begunstigingstermijn van vier weken voor het gebruik in strijd met de
bestemming van het resterende deel van de bij hen in eigendom
zijnde berm ter hoogte van de Cannenburgerweg 11 te Ankeveen.
Wanneer niet voldaan wordt aan deze last dan wordt een dwangsom
verbeurd van € 5.000,-- ineens.
Opleggen last onder dwangsom S.F. S. Slotlaan
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer S.F.S. teneinde te
bewerkstelligen dat overtredingen op het perceel Slotlaan 23 worden
beëindigd binnen zes weken na verzending van het besluit. Indien hij niet
voldoet aan de last verbeurt hij voor zover de overtreding ziet op het
woonschip een dwangsom ineens van € 30.000,-- voor de boatsaver een
dwangsom ineens van € 10.000,- en voor het ponton een dwangsom
ineens van € 5.000,Koop perceel gemeentegrond nabij de Graaflandhof 10 in Ankeveen
Het college besluit:
In te stemmen met het verzoek van de heer K. voor de koop van een
perceel grond van de gemeente, kadastraal bekend als Ankeveen, sectie A,
nummer 2492, zulks ter grootte van ca. 215 m2, voor een bedrag van
€ 28.000,--, gelet op de bij besluit van 18 november 2014 vastgestelde
projectprijzen snippergroen.
Verlenging huurovereenkomst De Dikke Muis
Het college besluit:
1. In te stemmen met de verlenging van de huurovereenkomst met De
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Dikke Muis met een jaar;
2. De gemeenteraad over dit besluit en de afwegingen te informeren;
3. De portefeuillehouder te machtigen om – gehoord de
collegevergadering - de brief aan te passen.
Beslissing op bezwaar de heer en mevrouw v.D.-P. Moleneind 38
Het college besluit:
1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De handhavingsactie op te schorten tot het
ontwerpbestemmingsplan bekend is.
Bijdrage breedband Loosdrecht; overeenkomst verlening bijdrage
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van de overeenkomst verlening
bijdrage breedband;
2. de overeenkomst te tekenen.
Reactie op ontwerpwijziging PRV
Het college besluit:
Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpwijziging van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) gebruik te maken van de
mogelijkheid om schriftelijk te reageren .
Evaluatie verklaring van geen bedenkingen (vvgb) lijst
De gemeenteraad voor te stellen de lijst met categorieën van gevallen
waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is vereist gewijzigd
vast te stellen.
Bouw 5 woningen Zuidereinde 109, ’s-Graveland
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het oprichten van 5 in plaats
van 4 woningen aan het Zuidereinde 109 te ’s-Graveland;
2. Het hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren dit besluit per
brief aan aanvrager mee te delen.
Bouw 4 woningen Zuidereinde 111, ’s-Graveland
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het oprichten van 4 woningen
aan het Zuidereinde 111 te ’s-Graveland;
2. Het hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren dit besluit per
brief aan aanvrager mee te delen.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee steigers
met twee golfbrekers, een terras boven water en afmeerpalen op het
perceel naast Boegspriet 7 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Aanvraag omgevingsvergunning te weigeren vanwege strijdigheid
met het bestemmingsplan;
2. Het hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de weigering
te tekenen.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 25, 26

Vastgesteld in de vergadering van 9 augustus 2016
de secretaris
de voorzitter
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