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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 21 juni 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/1713/160529/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 14 juni 2016 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 14 juni 2016; 
2. Uitnodiging om samen met ProDemos op 10 september de Dag van 

de Democratie te vieren in Wijdemeren. 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
Uitnodigingen: 

3. Heijmans voor vieren Porseleinpils Festival in Loosdrecht op 25 juni; 
Burgemeester Smit en de wethouders Reijn, Smit en Van Henten 

4. Hekkelman advocaten & notarissen voor een seminar in Arnhem op 
21 juli. 

Wethouder Smit (o.v.b.) 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 4 juli 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaarschrift J.C. en E.H. C. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van J.C. en E.H. C. ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

Staf 

6.  Beslissing op bezwaarschrift M.J.E. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van M.J. E. ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Staf 

7.  Subsidie Teens on a Mission 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het evaluatieverslag Teens on a Mission; 
2. De koppelingen gemaakt in 2015 conform de beschikking te betalen; 
3. In 2016 de gerealiseerde koppelingen te financieren, tot een 

maximum van 8 koppelingen (€ 4.000,-). 

SDO 

8.  Beantwoording vragen fractie D66 
Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op vragen van de fractie 
D66 en deze ter informatie aan te bieden aan de raadleden. 
 

SDO 
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9.  Hardheidsclausule eigen bijdrage 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 26, lid 2 van de verordening Wmo gemeente 
Wijdemeren 2015 betreokkene een tegemoetkoming in de eigen bijdrage 
toe te kennen van € 923,64. 

SDO 

10.  Monumentale graven 
Het college besluit: 

1. Het graf en het grafmonument van B.A. van Beek aan te wijzen als 
historisch belangrijk monument en op te nemen in de lijst van 
monumenten die van historisch en cultureel belang zijn; 

2. Het graf en grafmonument (grafkelder) van B. van Voorden en J.C. 
Ritsema aan te wijzen als historisch belangrijk monument en op te 
nemen in de lijst van monumenten die van historisch en cultureel 
belang zijn. 

BOR 

11.  Benoeming lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek 
Het college besluit: 
Wethouder mr. drs. P.M. Smit te benoemen tot lid van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek namens 
de gemeente Wijdemeren. 

RO 

12.  Beslissing op bezwaar Oud-Loosdrechtsedijk 228 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van de heer en mevrouw van O.-W. in afwijking 
van het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvankelijk en 
gegrond te verklaren en het primaire besluit op basis van artikel 7:11 
Awb te herroepen; 

2. Een nieuwe beslissing te nemen op de aanvraag van mevrouw T. 
B.-D., inhoudende dat de omgevingsvergunning voor het ophogen 
van twee eilanden wordt geweigerd. 

RO 

13.  Herontwikkeling Land en Bos, Leeuwenlaan 36-40, ’s-Graveland 
Het college besluit: 

1. Geen medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling 
en herinrichting van het landgoed Land en Bos, Leeuwenlaan 36-40 
te ’s-Graveland; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren dit besluit per brief aan de 
initiatiefnemer mee te delen. 

RO 

14. v   

15. v   

16.  Communicatie 
Besproken  

 

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14,15. 

 

 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


