NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 20 juni 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 juni 2017
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 13 juni 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Gedeputeerde Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur, hr. Van der
Hoek: vooraankondiging netwerkbijeenkomst Uitmarkt op 26
augustus in Amsterdam;
Burgemeester Ossel en wethouder De Kloet
Vaststellen functiebeschrijvingen voor de 14e ronde functiewaardering
Het college besluit:
De nieuwe, gewijzigde functiebeschrijvingen overeenkomstig de bijlagen
vast te stellen en te laten waarderen door de functiewaarderingscommissie.
124e wijziging CAR/UWO, technische wijzigingen CAR/UWO met als
doel technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen met
ingang van 1 oktober 2017, met uitzondering van de wijziging D, deze
treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2017
Het college besluit:
Vast te stellen de 124e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden
Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO), technische
wijzigingen CAR/UWO met als doel technische onvolkomenheden in de
regeling te herstellen met ingang van 1 oktober 2017, met uitzondering van
de wijziging D, deze treedt in werking met terugwerkende kracht per 1
januari 2017.
Vragen VVD d.d. 1 juni 2017 inzake snippergroen
Het college besluit:
De vragen van de VVD d.d. 1 juni 2017 inzake snippergroen met kenmerk
2017-S-08 te beantwoorden met een brief.
Opheffen last onder dwangsom na ongedaan maken overtreding
Het college besluit:
1. Gelet op het verzoek van betrokkene het besluit van 8 september
2015 inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom op te
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heffen, nu de overtreding ongedaan gemaakt is;
2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren dit
opheffingsbesluit namens het college te ondertekenen;
3. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om in
soortgelijke gevallen, te weten bij het ongedaan maken van de
overtreding en omstandigheden waaruit blijkt dat het duidelijk is dat
de overtreding zich niet meer voor kan doen, opheffingsbesluiten te
nemen.
Voorbereidingsbesluit woonschepen in bestemmingsplan
RO
Plassengebied Loosdrecht 2013
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te
nemen voor het gebied dat gelijk is aan het gebied van het
bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 dat op 7 juli 2016
per raadsbesluit is vastgesteld. De voorbereidingsbescherming ziet
op het ligplaats innemen (bouwen en gebruik) met een woonboot in
de bestemming ‘Recreatie-Jachthaven’;
2. Op de aan de raad over te leggen stukken geheimhouding op te
leggen, conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet.
Standpunt Gooi en Vechtstreek MIRT oostkant Amsterdam
RO
Het college besluit:
In te stemmen met het standpunt van Gooi en Vechtstreek ter voorbereiding
op het bestuurlijk overleg MIRT Oostkant Amsterdam van 29 juni 2017.
Bijdrage Stichting Liniebreed Ondernemen
RO
Het college besluit:
In 2017 een bijdrage te leveren aan de Stichting Liniebreed Ondernemen
(SLO) van € 350, - excl. BTW.
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Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12

Ter kennisname:
 MT-verslag van 24 mei 2017
Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017
de secretaris
de voorzitter
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