NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 20 september 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
mr. drs. P.M. Smit - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris
Nr.: BN/1802/160915/TB
Nr
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 september 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 13 september 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Festival Lokale Democratie van VNG op 13 oktober in Amersfoort;
Wethouder Smit
Plan van aanpak Ondermijning
De burgemeester besluit:
Het plan van aanpak “Ondermijning en ondermijnende criminaliteit” vast te
stellen.
Vertegenwoordiging college in externe overlegorganen
Het college besluit:
De vertegenwoordiging van het college in externe overlegorganen te
actualiseren.
Toegankelijkheid openbare gebouwen Wijdemeren
Het college besluit:
1. In te stemmen met het standaardpakket A, € 13.733,50;
2. Wanneer 25 horeca en recreatieondernemers zich aanmelden om
de gebouwen te toetsen in te stemmen met pakket B, € 18.963,50
(Hiermee komt pakket A te vervallen)
3. In te stemmen met het voorstel om de kosten van een toets van de
toegankelijkheid van gebouwen van ondernemers te vergoeden.
Vaststelling concept woonvisie
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De concept woonvisie Gooi en Vechtstreek voor kennisgeving aan
te nemen;
2. Aan de raad een concept-zienswijze aan te bieden.
Werkgeversdienstverlening Gooi en Vecht 2017
Het college besluit:
1. De bestuursopdracht “Werkgeversdienstverlening Gooi en
Vechtstreek” vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de “Eindevaluatie Arbeidsontwikkeling en
Werkgeversdienstverlening”;
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3. De raadsinformatiebrief “ Werkgeversdienstverlening Gooi en
Vechtstreek” naar de gemeenteraad te verzenden;
4. De raadsinformatiebrief ‘Governance traject Tomingroep en de
Sociale Werkvoorziening’ naar de gemeenteraad te verzenden.
Bestemmingsplan Nieuw Loosdrechtsedijk 208B te Loosdrecht
Het college besluit:
De commissie R&E advies te vragen om het bestemmingsplan NieuwLoosdrechtsedijk 208B te Loosdrecht vrij te geven als ontwerp
bestemmingsplan en om het wettelijk vooroverleg in te gaan.
Openstellen landgoederen ’s-Graveland
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bestaande wandelroute ’s-Gravelandse
Buitenplaatsen;
2. In te stemmen met het afsluiten van het onderwerp uit het visiestuk
“de kern van Wijdemeren”
Bestemmingsplan recreatiecentrum Mijnden te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Het bestemmingsplan Recreatiecentrum Mijnden, Bloklaan 22 te
Loosdrecht opnieuw als ontwerp ter inzage te leggen;
2. Tegelijkertijd het wettelijk vooroverleg ex art. 3.1.1. Bro op te
starten.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een windvaan
op het dak van de muziektent op het plein aan de Voorstraat te
Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
2. Het afdelingshoofd te mandateren de beschikking te ondertekenen.
Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op perceel
Kortenhoefsedijk 32 te Kortenhoef
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Intrekken beleidsregel bruiloftsfeesten in tuinen
Het college besluit:
De beleidsregel “bruiloften en partijen in eigen tuinen” in te trekken.
Concept programmabegroting 2017-2020
Het college besluit:
De programmabegroting 2017-2020 vooralsnog voor kennisgeving aan te
nemen en tot 27 september 2016 hierover nader intern overleg te voeren.
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Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Voor kennisgeving aangenomen
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17

Ter kennisname:
MT-verslag van 7 september 2016

Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2016
de secretaris
de voorzitter
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