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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 2 januari 2018 

 

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 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2091/171228/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 19 december 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland op 19 december 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. Nieuwjaarsreceptie Provinciaal Bestuur van Noord-Holland in 

Haarlem op 12 januari 2018; 
College 

2. Nieuwjaarsborrel en afscheid Gretha Jager, SCC Nederhorst den 
Berg op 10 januari 2018; 

Wethouders Reijn, van Henten 
3. OW voor winterkostbuffet in Kortenhoef op 17 januari 2018; 

College 
4. Nieuwjaarsbijeenkomst VNG International in Den Haag op 19 

januari 2018; 
Voor kennisgeving aangenomen 

5. SV ’s-Graveland voor nieuwjaarsreceptie 7 januari 2018 
Wethouders Reijn, de Kloet, van Rijkom 

 

5.  Beslissing op bezwaarschrift tegen het weigeren van een 
urgentieverklaring 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

SDD 

6.  HR 21 
Het college besluit (voorgenomen besluit): 
1. In te stemmen met de keuze voor HR21 als functiewaarderingssysteem 

voor de gemeente Wijdemeren: 
2. Aan de Ondernemingsraad dit besluitvoornemen voor te leggen met het 

verzoek in te stemmen met de keuze voor HR21; 
3. Kennis te nemen van het concept plan van aanpak. 

Staf 

7.  Sloop voormalige gemeentewerf 
Het college besluit: 

1. De opstallen op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de 
Dennenlaan te Loosdrecht in 2018 zo snel mogelijk te slopen. 

FD 
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2. De kosten hiervoor ad € 12.500 bij de jaarrekening 2017 ten laste te 
brengen van het rekeningsaldo. 

3. De raad met concept raadsinformatiebrief te informeren over deze 
sloop, de wijze van financiering en de gedachte ontwikkeling op dit 
terrein. 

4. De naaste omgeving van de gemeentewerf met concept brief 
eveneens hierover informeren; 

5. Wethouder van Henten te machtigen voor redactionele 
aanpassingen.  

8.  Aanvullende motivering omgevingsvergunning voor het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. horecadoeleinden ‘Nederhorst on Ice’ 
Het college besluit: 
In te stemmen met de aanvullende motivering voor het evenement 
‘Nederhorst on Ice’ en een kopie van de brief te verzenden aan de 
rechtbank Midden-Nederland. 

FD 

9.  Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering handhavend op te 
treden met betrekking tot de bouw van een woning aan de Spanker in 
Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

FD 

10.  GRP 2018-2021 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Het GRP 2018-2021 vast te stellen; 
2. Keuze te maken uit 3 varianten voor een meer regiogemiddeld tarief 

rioolheffing: 
- Basisvariant:   € 285,64     (2019-2021)   
- Variant 1:        € 270,00     (2019-2021) 
- Variant 2:        € 250,00     (2019-2021) 

3. Het GRP aan de provincie Noord-Holland, Waterschap AGV en 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter kennisname aan te 
bieden. 

FD 

11.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Industrieweg 3 te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Industrieweg 
3 te Loosdrecht gewijzigd vast te stellen conform concept voorstel; 

2. Alvorens het voorstel te doen eerst advies te vragen aan de 
commissie Ruimte & Economie. 

FD 

12.  Uitkomst Task Force Woningbouw 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

FD 

13. V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden 
Geen bijzonderheden 

Staf 

14. V Communicatie 

 Weekagenda 

 Perslijst 

 

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14 

 

Ter kennisname: 

 DT-verslag van 13 december 2017 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017 
de secretaris               de voorzitter  


