NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 2 mei 2017
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - 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/1937/170426/IB
Nr
1.
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4.

5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
a. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 25 april 2017
b. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 26 april 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 11 april 2017;
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 18 april 2017;
3. Bedankbericht n.a.v. condoleance na overlijden dhr. P. Ketelaar,
oud-medewerker buitendienst gemeente Loosdrecht;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
4. Kasteel-museum Sypesteyn voor feestelijke opening tentoonstelling
‘Hollands Porselein op Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18e
eeuw’ in Loosdrecht op 9 juni;
Wethouders De Kloet en Van Rijkom
5. Tergooi voor Stakeholdersbijeenkomst in Hilversum op 22 juni;
Wethouder Van Henten
6. Gemeente Beverwijk voor installatie burgemeester Smit op 18 mei;
Gemeentesecretaris Visser en wethouders Reijn, De Kloet, Van Henten en
Van Rijkom
7. Veiligheidsregio voor interactieve themasessie over
terrorismegevolgbestrijding in Almere op 10 mei.
Gemeentesecretaris Visser
Concept-begroting 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
De raad voor te stellen akkoord te gaan met de concept begroting 2018 van
de Regio Gooi en Vechtstreek en dit als zienswijze in te dienen.
Bestemming resultaat jaarrekening 2016 Regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
De raad voor te stellen een positief advies uit te brengen over de
bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2016 van de Regio Gooi
en Vechtstreek.
Kadernota 2018 Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en
Wijdemeren (BSWW)
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Het college besluit:
De raad voor te stellen de kadernota BSWW 2018 voor kennisgeving aan te
nemen.
Bezwaarschrift aanpassen badkamer/natte cel
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Bezwaarmaker te berichten conform bijgevoegde brief.
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Het college besluit:
De raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017.
Concept-begroting Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2018
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept-begroting 2018 van het
Werkvoorzieningsschap Tomingroep;
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de
concept-begroting 2018 van het Werkvoorzieningsschap, maar wel
bezorgdheid te uiten aan het Algemeen Bestuur van Tomingroep
over de financiële positie van de Tomingroep op de lange termijn.
Nota bijzondere bijstand 2017 en beleidsregels
Het college besluit:
1. De beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen en deze ter
kennisname voor te leggen aan de raad;
2. De raad te adviseren de nota bijzondere bijstand vast te stellen.
Evaluatie minimabeleid
Het college besluit:
1. De evaluatie van het minimabeleid voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het bedrag voor het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds structureel te
verhogen tot € 40.000, -;
3. Voor kinderen op de basisschool zwemlessen voor het A-diploma te
vergoeden via een overeenkomst met het Jeugdsportfonds;
4. Bij meer dan twee kinderen in de schoolgaande leeftijd twee keer
computertoeslag toe te kennen;
5. De bijdrage aan de Stichting Leergeld in 2017 éénmalig te verhogen
met € 3.000, -;
Asschergelden 2017
Het college besluit:
1. In te stemmen met de uitvoeringsregels met betrekking tot de
voorschoolse voorziening niet werkende ouders;
2. Het aantal te vergoeden peuterplaatsen voor 2017 maximaal
vaststellen op 22.
Vaststellen Beleidsplan bescherming en opvang
Het college besluit de gemeenteraad het volgende voor te stellen:
1. Het Beleidsplan bescherming & opvang 2017-2020 vast te stellen;
2. Vanaf 1 januari 2018 garant te staan voor het financiële risico op het
Regiobudget voor bescherming en opvang, waarbij de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp
en Wijdemeren op 31 december van het boekjaar het financiële
risico delen op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek geregistreerde inwonertal;
De raad van de gemeente Wijdemeren besluit om aan de Regio Gooi en
Vechtstreek te verzoeken:
3. Vanaf 1 januari 2017 de beleidsuitvoering, de inkoop en het
contractbeheer voor bescherming en opvang uit te voeren en
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hierover periodiek en tenminste jaarlijks te rapporteren:
4. Vanaf 1 januari 2018 de kassiersfunctie voor bescherming en
opvang uit te voeren en hierover periodiek en tenminste jaarlijks te
rapporteren;
5. Per 1 januari 2017 een bestemmingsreserve bescherming en
opvang in te stellen met een plafond van twee miljoen euro, stand
op 31 december van het boekjaar;
6. De gemeenschappelijke regeling aan te passen voor de uitvoering
van de taken op het terrein van bescherming en opvang.
Combinatiefunctie cultuur
Het college besluit:
1. Stichting Jeugd-Punt opdracht te geven voor de uitvoering van 0,1
fte combinatiefunctie cultuur;
2. In te stemmen met bijgevoegde offerte van Stichting Jeugd-Punt.
Raadsinformatiebrief Inspectiebezoek Veilig Thuis
Het college besluit:
De raadsinformatiebrief Inspectiebezoek Veilig Thuis: Stap 2 aan de
gemeenteraad te verzenden.
Vaststelling concept Regionaal Actieprogramma wonen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het eerste concept Regionaal Actieprogramma
Wonen 2016-2020 (RAP2) en het Projectplan Regionaal Actie
Programma 2e periode voor de regio Gooi en Vechtstreek;
2. De raadsleden met bijgevoegde raadsinfomatiebrief met bijlagen te
informeren over het Regionaal Actie Programma 2e periode.
Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio en meerjarenraming 20192021
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de
Ontwerpprogrammabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021 van
de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Verkoop onroerende zaken
Het college besluit:
1. Geen vaste procedures voor de verkoop van onroerende zaken vast
te stellen;
2. Het initiatiefvoorstel van de VVD van 20 maart jl. niet over te nemen;
3. De gemeenteraad via een werkwijze blijven informeren bij de
verkoop van onroerende zaken, niet zijnde snippergroen;
4. De gemeenteraad op de hoogte te stellen met een brief.
Bestemmingsplan Mijnden
Het college besluit:
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Recreatiecentrum Mijnden, op
een klein onderdeel na, ongewijzigd vast te stellen en te beslissen op de
twee ingediende zienswijzen zoals is verwoord in de commentaar nota
zienswijzen.
Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek;
2. In te stemmen met het voorstel van Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio om het negatief resultaat over 2016 als volgt te
bestemmen:
- Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van €
79.779 voor de versterking van het veiligheidsbureau;
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Een bedrag van € 974.773, - te onttrekken aan de Algemene
Reserve ter dekking van het negatief resultaat;
- Een extra bijdrage ad. € 465.098, - te vragen aan de gemeenten
als gevolg van de afspraken met de gemeenten ter aanvulling
van de algemene reserve, waarmee onze ratio
weerstandsvermogen weer op 1 komt;
- Reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval
van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978, -) en
reserve bevolkingszorg (€ 46.917, -) als gevolg van de
spelregels verbonden partijen.
Intrekken vergunning van geadresseerde
RO
Het college besluit:
De bouwvergunningen voor het oprichten van een woning met bijgebouw in
te trekken.
N.B. Wethouder De Kloet heeft niet aan de beraadslaging en besluitvorming
deelgenomen.
Vaststelling bestemmingsplan Horstermeer
RO
Het college besluit:
1. Het bestemmingsplan Horstermeer gewijzigd vast te stellen conform
bijgevoegd bestemmingsplan en voorstel;
2. Te beslissen op de ingediende zienswijzen, zoals is verwoord in de
commentaarnota zienswijzen;
3. Alvorens de voorstellen onder 1 en 2 te doen de commissie R&E om
advies te vragen.
Programma begroting Plassenschap Loosdrecht e.o.
RO
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerpbegroting
2018 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en
2. daarbij bijgevoegde brief aan het Plassenschap te sturen als
zienswijze.
-
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Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 24, 25.

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2017
de secretaris
de voorzitter
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