NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 21 februari 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/1901/170216/TB

Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 7 februari 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 februari 2017;
1A. Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Uitreiking jaarverslag bezwaarschriftencommissie op 6 maart;
Wethouders Reijn, van Henten, van Rijkom, gemeentesecretaris
3. Conferentie beproefd, gedurfd, versneld op 27 maart in Den Haag;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Ceremonie Nieuwe Hollandse Waterlinie op 20 april in fort Utrecht
Wethouder van Rijkom
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 6 maart 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaar hekwerk Jagtlust
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw P. tegen de
omgevingsvergunning voor een hekwerk op landgoed Jagtlust ontvankelijk
en ongegrond te verklaren.
Nieuwe collegeregeling Primair Onderwijs
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de Gemeenschappelijke Regeling primair
onderwijs op te heffen;
2. De raad voor te stellen toestemming te verlenen voor het aangaan
van een nieuwe collegeregeling ter zake, conform concept;
3. Wethouder van Rijkom te mandateren namens Wijdemeren de
nieuwe collegeregeling (samenwerkingsovereenkomst openbaar
onderwijs) te ondertekenen;
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de statutenwijzigingen
conform concept.
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7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Werkplan combinatiefuncties 2017
Het college besluit:
Het werkplan Combinatiefunctie Sport 2017 ter kennisname aan te nemen.
Zorganalyse Wijdemeren
Het college besluit:
1. De zorganalyse ter kennisname aan te nemen;
2. Een analyse over het gebruik van Wmo- en Jeugdzorg in de
gemeente Wijdemeren iedere twee jaar terug te laten komen;
3. De raad te informeren over de zorganalyse door middel van een
raadsinformatiebrief
Veilig naar School, aanvraag subsidies
Het college besluit:
1. Subsidie aan te vragen bij de provincie Noord-Holland voor
verkeerseducatie in het kader van Veilig naar School;
2. In samenwerking met de gemeente Hilversum subsidie aan te
vragen voor zesmaal ANWB Streetwise;
3. Veilig Verkeer Nederland (VVN) te vragen minimaal subsidie aan te
vragen voor Veilig op Weg, de VVN Educatielijn, Van 8 naar 1, Op
Voeten en Fietsen naar School, Fiets zonder Beats en
Verkeersquiz;
4. In samenwerking met uitgeverij OnlineKlas subsidie aan te vragen
voor zesmaal OnlineKlas;
5. Bij het niet verkrijgen van subsidie, de pakketten OnlineKlas uit
gemeentelijke middelen aan te schaffen voor de geïnteresseerde
scholen.
Plan pilot ‘Durven, doen en vertrouwen’
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor intern overleg.
Inzet overschot Wmo gelden 2015
Het college besluit:
Het concept raadsvoorstel over inzet overschot Wmo gelden 2015 ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
Beheer en bijhouding BOR & BGT
Het college besluit:
1. De gemeenteraad goedkeuring te vragen voor het beschikbaar
stellen van een bedrag van € 70.000,-- voor het project ‘beheer en
bijhouding van de BOR- en BGT-omgeving.
2. Het krediet te dekken uit de in het investeringsplan 2017-2020
opgenomen post voor nieuw beleid:
 BOR 363 – Integraal Beheerprogramma Openbare Ruimte
(software)
Opleggen last onder dwangsom Nieuw-Loosdrechtsedijk 6
Het college besluit:
een last onder dwangsom op te leggen aan geadresseerde, teneinde te
bewerkstelligen dat de overtredingen op het perceel NieuwLoosdrechtsedijk 6, worden beëindigd binnen zes weken na verzending van
het besluit. Indien hij niet voldoet aan de last verbeurt hij voor zover de
overtreding ziet op de paardenbakken een bedrag ineens van € 10.000,-per paardenbak, voor de lichtmast een bedrag ineens van € 2.000,-- voor
de stalling van de voertuigen, trailers, caravans en campers een bedrag
ineens van € 5.000,-- en voor de bouwmaterialen, bouwwerken,
bestratings- en verhardingsmaterialen een bedrag ineens van € 7.000,-Uitvoeringsprogramma OFGV 2017 en 3e kwartaalrapportage 2016
Het college besluit:

2

SDO

SDO

SDO

SDO

SDO

BOR

RO

RO

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

1. Het Uitvoeringsprogramma 2017 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma 2017 ter kennisname aan de
gemeenteraad te zenden;
3. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2016.
Invoering Omgevingswet
Het college besluit:
Kennis te nemen van de notitie over de stand van zaken invoering
Omgevingswet.
v
1.
Beslissing op bezwaarschrift tegen besluit over last onder dwangsom
voor chalet/bouwwerk Drecht E1759
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.
Beslissing op bezwaar tegen afwijzing vergunning verbouw botenhuis
Nieuw-Loosdrechtsedijk 237
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ongegrond te verklaren.
Huurnota 2017
Het college besluit:
Om de Huurnota 2017 en de Algemene Huurvoorwaarden vast te stellen en
de commissie R&E hierover te informeren.
V
Voortgang AED’s voor de gemeenschap
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van het
burgerinitiatief ‘AED’s voor de gemeenschap’;
2. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Ruimtelijke
Ontwikkeling voor de ondertekening van de overeenkomsten tussen
gemeente en ondernemers/organisaties met betrekking tot het
gebruik en de verplichting naar elkaar betreffende AED’s,
buitenkasten, elektriciteit en gevels.
V
Aanvraag omgevingsvergunning rietbakken Westelijke Drecht sectie
E1494
Het college besluit:
1. De aanvraag om omgevingsvergunning voor het legaliseren van
twee rietbakken op het perceel Westelijke Drecht sectie E 1494 te
Loosdrecht te weigeren;
2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te
ondertekenen.
Wijziging bestemmingsplan Rading 30 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de verbeelding met betrekking
tot het perceel Rading 30 te Loosdrecht;
2. De indieners van een zienswijze te informeren over het gestelde
onder 1. en te verzoeken om hun respectievelijke zienswijzen in te
trekken;
3. Na intrekking van zienswijzen het wijzigingsplan met in achtneming
van het gestelde onder 1. vast te stellen.
Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het
tegengaan van permanente bewoning van een recreatiewoonschip en
het innemen van een woonschepenligplaats in strijd met de
bestemming aan de Oud-Loosdrechtsedijk 71A te Loosdrecht
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Het college besluit:
1. Aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om het
gebruik in strijd met het bestemmingsplan van het woonschip aan
de Oud-Loosdrechtsedijk 71A te Loosdrecht als hoofdverblijf te
beëindigen en beëindigd te houden en het woonschip te verwijderen
en verwijderd te houden uit de bestemming water – waterweg;
2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als
volgt toe te passen: € 2.000,-- per constatering per vier weken, met
een maximum van € 26.000,-- (dertien periodes van vier weken)
voor het wonen in strijd met de bestemming en € 5.000,-- ineens
voor het met het woonschip innemen van een ligplaats in strijd met
de bestemming.
26.
27.
28.
29.
30.

v
v
v
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 20, 22, 26, 27, 28

Ter kennisname:
MT-verslag van 8 februari 2017

Vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2017
de secretaris
de voorzitter
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