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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 19 september 2017 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/2024/170914/MH 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 12 september 2017 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 12 september 2017; 
2. VNG informatie over hulpmogelijkheden: Ramp op Sint Maarten, 

Sint Eustatius en Saba; 
3. Brief Provincie Noord-Holland over Arhi procedure 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

4. Historische Kring Loosdrecht voor viering 45-jarig bestaan op 23 
september 2017 in Loosdrecht 

Wethouder Reijn, wethouder de Kloet 

Staf 

4.  Programmabegroting 2018 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden tot de volgende collegevergadering op 26 
september a.s. 

DVL 

5.  Digitaal vergaderen college 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de implementatie van 
bestuursinformatiesysteem van de leverancier NotuBiz; 

2. De incidentele kosten en structurele kosten 1e jaar te dekken uit het 
ITP-budget ‘Bijdrage streekarchief’ (rekeningnummer 492502022); 

3. De structurele kosten voor 2e jaar en verder op te nemen in de 
voorjaarsnota 2018. 

DVL 

6.  Tussentijdse evaluatie Handhaving Participatiewet 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de tussentijdse evaluatie handhaving 
Participatiewet over 2016-1ste halfjaar 2017; 

2. Deze evaluatie voor te leggen aan de Raad. 

SDO 

7.  Bezwaar aanvraag bijdrage chronisch zieken en gehandicapten 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 
2. Bezwaarmakers te berichten conform conceptbrief. 

 

SDO 
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8.  Samenwerkingsovereenkomst Sport Service Noord-Holland 
Het college besluit: 

1. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wijdemeren 
en Sport Service Noord-Holland periode 2017-2020 aan te gaan; 

2. De burgemeester te verzoeken wethouder mevrouw drs. S.N.F. van 
Rijkom te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Wijdemeren. 

SDO 

9.  Inkoop JeugdzorgPlus 
Het college besluit: 

1. Volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi 
en Vechtstreek om de vooraankondiging verlenging opdracht te 
publiceren op de aanbestedingskalender en de 
contractonderhandeling en de toelating van de opdracht uit te laten 
voeren binnen het daarvoor beschikbare budget; 

2. Voor de jaren 2018 – 2020 voor Wijdemeren een bedrag van  
€ 72.230,46 te reserveren (regionaal een totaalbedrag van 
 € 800.000) voor het aangaan van een overeenkomst met 
zorgaanbieder Lindenhorst – Almata (Intermetzo) voor 6 
JeugdzorgPlus plekken en dit bedrag op basis van het aantal 
inwoners per gemeente over de regiogemeenten te verdelen. Dit 
bedrag te dekken uit het budget voor Jeugdzorg; 

3. In te stemmen met het blijven uitvoeren door het Algemeen Bestuur 
van het Openbaar Lichaam Regio Gooi en Vechtstreek van de 
kassiersfunctie en het contactbeheer voor JeugdzorgPlus in 2018 
met looptijd van nieuwe overeenkomst en hierover regelmatig te 
rapporteren richting de gemeenten. 

SDO 

10.  Inwonerportaal 
Het college besluit: 

1. In te stemmen dat de gemeente Wijdemeren aansluit bij het 
Inwonerportaal; 

2. In te stemmen met het afsluiten van de overeenkomst met PAZIO 
per 1 september 2017 en hiervoor budget te reserveren van  
€ 5.053,52 in 2017; een bedrag van € 13.880,04 in 2018; € 16.680 
in 2019 en € 20.000 in 2020 en verder. Financiële dekking uit 
‘’onvoorziene kosten AWBZ en Jeugd; resp. 438005032 en 
442001025’.’ 

SDO 

11.  Concept reactie van de Regio Gooi & Vechtstreek op het werkplan en 
de begroting 2018 van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen de concept reactie van de Regio Gooi & 
Vechtstreek voor kennisgeving aan te nemen. 

RO 

12.  Beroep handhaving De Holm; nader overleg 
Het college besluit: 
Dat het plan van 13 juli 2017 niet voldoet aan de eis van een goede 
ruimtelijke ordening. 

RO 

13. v   

14.  Plan van aanpak invoering Omgevingswet 
Het college besluit: 

1. Het Plan van aanpak invoering Omgevingswet vast te stellen; 
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het plan van 

aanpak en de daarin beschreven doelen en inspanningen te 
\onderschrijven. 

RO 

15.  Permanente bewoning woonark De Zuwe 18M te Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het concept bestemmingsplan Zuwe 18M; 

RO 
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2. Het plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en 
gelijktijdig het goede dienstenoverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van 
het Besluit ruimtelijke ordening te voeren; 

3. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het 
gestelde onder 1 en 2. 

16.  Wijzigingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Bereid te zijn tot het voeren van de wijzigingsprocedure van het 
bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 van 7 juli 2016 voor 
zover het van toepassing is op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 te 
Loosdrecht. 

RO 

17.  Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen om 

1. In te stemmen met de tekst van het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen (versie 11 september 2017); 

2. Kennis te nemen van het bij het Gebiedsakkoord behorende 
Uitvoeringsprogramma (versie 11 september 2017); 

3. De burgemeester te verzoeken wethouder J.J. de Kloet te machtigen 
om het Gebiedsakkoord namens de gemeente Wijdemeren te 
ondertekenen in de vergadering van het Bestuurlijk Overleg 
Oostelijke Vechtplassen d.d. 6 december 2017. 

RO 

18.  Kredietaanvraag herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen voor de klimaatbestendige herinrichting van de 
Eikenlaan, Beukenlaan en Nootweg een krediet van €  3.215.000,- 
beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel onder financiële 
consequenties.  

BOR 

19. v   

20. v   

21.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

22.  Communicatie 
Besproken 

 

23.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 19, 20 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 6 september 2017 
Vastgesteld in de vergadering van 26 september 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


