
Besluitenlijst: Collegevergadering

Datum 20-11-2018
Aanvang 10:00
Locatie Collegekamer
Secretatis W. Heeg
Voorzitter burgemeester F. Ossel

Aanwezigen J.H. Boermans , J. Klink , J.J. de Kloet , F. Ossel , R.M. van Rijn , W. Heeg

1 Opening en vaststelling agenda

2 Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 november 2018

Vastgesteld

3 Ingekomen stukken

3.a Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 13
november 2018

Voor kennisgeving aangenomen

4 Uitnodigingen:

4.a Uitnodiging opening Nederhorst on Ice op 23 november 2018

Hele college

4.b Afscheid voorzitter IJsclub Loosdrechtse Plassen Jacob van der Meulen op 30 november

Burgemeester Ossel en wethouder De Kloet

Staf

5 Uitreiking De Drijvende Kracht aan een inwoner (1) van Wijdemeren



Het college besluit:

1. Een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan betrokkene voor zijn verdiensten als voorzitter van
IJsclub De Loosdrechtse Plassen.

2. Deze onderscheiding uit te reiken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IJsclub De Loosdrechtse
Plassen op vrijdag 30 november a.s. rond 21.00 uur.

6 Uitreiking De Drijvende Kracht aan een inwoner (2) van Wijdemeren

Het college besluit:

1. Een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan betrokkene voor zijn sportieve prestatie tijdens het
WK in de Yngling klasse op 14 juli jl. in Riva del Garda, Italië.

2. Deze onderscheiding uit te reiken tijdens de Algemene Ledenvergadering van GWV De Vrijbuiter in
Loosdrecht op donderdag 29 november a.s. om 20.00 uur.

SDD

7 Bruikleenovereenkomst beeld Veenstaete

Het college besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van een bruikleenovereenkomst met Bouwinvest.
2. De burgemeester te verzoeken de teammanager Sociaal Domein Beleid te machtigen om namens het

college van B&W de bruikleenovereenkomst te ondertekenen.

8 Bijdrage Digi & Taalhuis

Het college besluit:

1. Voor 2019 een bijdrage te verlenen van jaarlijks € 5.771,- voor het in stand houden van het Digi &
Taalhuis.

2. Voor 2020 onder voorbehoud van alternatieve financiering eenzelfde bedrag toekennen vanuit de
inburgering.

3. In gesprek te gaan met de bibliotheken voor een structurele oplossing vanaf 2021.
4. De bijdrage van € 5.771,- ten laste te brengen van het budget inburgering, grootboeknummer 437001023.

9 Bezwaar subsidie Viore

Het college besluit:

1. De reeds toegekende subsidie 2018 met een bedrag van € 2000,- te verhogen tot een totaal van €. 2510,-
en daarmee (deels) tegemoet te komen aan het bezwaarschrift.

2. Het bedrag dekken uit het budget mantelzorg (488005024).

FD



10 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 94 te
Loosdrecht

Het college besluit:

1. De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 94
te verlenen.

2. De teammanager Vergunningen en Toezicht en Handhaving te mandateren om de omgevingsvergunning
te ondertekenen.

11 Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerden inzake strijdig gebruik met het bestemmingsplan

Het college besluit:

Een last onder dwangsom op te leggen aan de twee geadresseerden teneinde te bewerkstelligen dat de eigenaar
en de gebruiker de overtredingen op het perceel beëindigen binnen de gestelde begunstigingstermijn na
verzending van het besluit en beëindigd blijven. Indien niet wordt voldaan aan de last wordt per week een
dwangsom verbeurd van telkens: € 10.000,- voor het strijdige, bedrijfsmatige gebruik van de schuur met
paardenboxen, kantine en toiletvoorziening alsmede de paardenbakken, de kluisjes en het bouwwerk dat is
omsloten door drie wanden voor opslag van grondstoffen en materialen, tot een maximum van € 40.000,-.

12 Ambitiedocument BOWA 2019-2022

Het college besluit:

Het voorstel aan te houden voor nader overleg.

13 Risicobeheersing in projecten

Het college besluit:

1. Het commissiestuk “Risicobeheersing in projecten”, de bijbehorende feitenrelazen Oude Loosdrechtsedijk
en Cultureel Centrum Kortenhoef alsmede het memo “Risicobeheersing in projecten” voor kennisgeving
aan te nemen en deze ter informatie aan de commissie R&E aan te bieden.

2. De portefeuillehouders te machtigen voor tekstuele aanpassingen.

14 Arhi procedure

Besproken

15 Raads- en Commissievergaderingen

Besproken

16 Portefeuillehoudersoverleggen Regio



Besproken

19 Openbaarheid - vertrouwelijk zijn de agendapunten: 17, 18

20 Ter kennisname: DT-verslag van 31 oktober en 7 november 2018

Voor kennisgeving aangenomen

Vastgesteld in de vergadering van 27 november 2018

De burgemeester

De secretaris
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