NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 20 februari 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 februari 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland van 13 februari 2018;
Voor kennisgeving aangenomen
2. Brief Provincie: Proces opstellen herindelingsontwerp
Het college neemt kennis van de inhoud van deze brief en zal een afschrift
hiervan ter kennisname aan de raad toezenden
Uitnodigingen:
1. Afscheid Jan van Westering van Alzheimer Nederland op 24 april in
Loosdrecht;
Wethouder Van Henten
2. Jubileumconcert Nieuw Leven op 6 maart in Nieuw Loosdrecht;
Wethouder Van Henten
3. State of de Region op 20 juni in Amsterdam;
College
4. Inspiratiebijeenkomst sluitende aanpak op 7 maart op het
regiokantoor;
Burgemeester Ossel en wethouder Van Henten
Mandaatregeling Wijdemeren 2018
Het college besluit, respectievelijk de burgemeester besluit:
1. De mandaatregeling Wijdemeren 2018 vast te stellen;
2. De mandaatregeling Wijdemeren 2017 en het besluit toepassing
mandaatregeling na organisatieaanpassing in te trekken;
3. Het algemeen mandaat sociaal domein SWW van 17 februari 2015
in te trekken.
4. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Managementletter 2017
Het college besluit:
De managementletter 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
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Oninbare vorderingen
Het college besluit:
Het voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Doelmatigheidsonderzoek Woonbeleid
Het college besluit:
1. Voor het jaarlijks verplicht uit te voeren onderzoek doelmatigheid
conform artikel 213a van de gemeentewet te kiezen voor een
onderzoek naar het woonbeleid met een verdieping naar de
gemeentelijke invloed op de toewijzing van woningen;
2. De gemeenteraad kennis te laten nemen van het plan van aanpak.
Vervallen
Vervallen
Beginselverzoek wijziging gebruik perceel te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. In beginsel bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de
procedure tot wijziging van het gebruik van het perceel te
Nederhorst den Berg van agrarische doeleinden naar
bedrijfsdoeleinden en dat daartoe een concept
bestemmingsplanherziening (inclusief communicatieplan) kan
worden ingediend;
2. Dat alvorens de bestemmingsplanherziening in behandeling wordt
genomen een planschadeverhaalovereenkomst met de
initiatiefnemer dient te zijn gesloten;
3. De initiatiefnemer erop te attenderen dat de gemeenteraad het
bevoegde bestuursorgaan is om over een bestemmingsplan te
besluiten.
Motie Plastic Metalen verpakking en Drankenkartons (PMD)
Het college besluit:
1. De brief met kenmerk B/41044/180212/RKE over het onderwerp
Motie “Bron gescheiden PMD, wel zo’n goed idee?” te verzenden
naar de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD).
2. Wethouder De Kloet te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Uitwerking knelpunten bedrijfsvoering
Het college besluit:
1. De notitie ‘Uitwerking Knelpunten bedrijfsvoering’ d.d. 14 februari
2018 vast te stellen;
2. De raadsinformatiebrief ‘Uitwerking Knelpunten bedrijfsvoering’ vast
te stellen;
3. De bij 1 en 2 genoemde documenten aan te bieden aan de
gemeenteraad;
4. De burgemeester te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16

Ter kennisname:
 DT-verslag van 9 februari 2018

Vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2018
de secretaris
de voorzitter
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