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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 21 maart 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/1913/170316/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 14 maart 2017 
Vastgestekd  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 14 maart 2017; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Matthäus Passion op 11 april in Hilversum; 
Wethouder Reijn, wethouder van Henten 

3. Regio Gooi en Vechtstreek voor het Regiopodium #2 op 28 maart in 
Bussum 

Wethouder Reijn 

Staf 

4.   Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor het maken van een 
uitbouw 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

Staf 

5.  122e wijziging CAR Wijdemeren FLO overgangsrecht 
leeftijdsafhankelijke factoren per 1 januari 2017 
Het college besluit: 
De 122e wijziging CAR Wijdemeren FLO overgangsrecht 
leeftijdsafhankelijke factoren, per 1 januari 2017 vast te stellen. 

Staf 

6.  123e wijziging CAR/UWO verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 
ambtenaren per 1 januari 2017 
Het college besluit: 
De 123e wijziging CAR/UWO, aanpassing verplaatsingskostenregeling 
verhuisplichtige ambtenaren, per 1 januari 2017 vast te stellen. 

Staf 

7.  Ouderverklaring VVE 
Het college besluit: 

1. De VVE ouderverklaring vast te stellen; 
2. De getekende ouderverklaringen te bewaren op het gemeentehuis 

van Wijdemeren. 

SDO 

8. V   

9.  Organisatieontwikkeling 2017 
Het college besluit: 

DVL 



 2 

1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het 
beschikbaar stellen van € 30.000, - voor het uitvoeren van het 
ontwikkelprogramma organisatieontwikkeling inclusief de 
investeringsbegroting; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het 
aanvullen van het organisatie-brede ontwikkelbudget met een 
bedrag van € 30.000.-; 

3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen om de 
benodigde middelen te dekken uit het begrotingsresultaat. 

10.  Oninbare vorderingen 
Het college besluit: 

1. De oninbare posten af te boeken voor een bedrag van € 29.850, - 
ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren; 

2. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 de voorziening dubieuze 
debiteuren met een bedrag van € 35.658, - te verhogen. 

DVL 

11.  Formatieaanpassing cluster serviceverlening 
Het college besluit: 

1. De formatie van de afdeling BOR, cluster Serviceverlening, met 1.0 
fte te verhogen, specifiek voor medewerkers met een bepaalde 
afstand tot de arbeidsmarkt; 

2. De kosten te dekken uit de minderkosten door het afstoten en niet 
vervangen van twee dienstvoertuigen. 

BOR 

12.  Kredietaanvraag aanpassingen riolering en parkeervoorzieningen 
Voorstraat 35 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1.  In te stemmen met de realisatie van de rioolvervanging en 
uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij Voorstraat 35 te 
Nederhorst den Berg; 

2. Voor de aanpassing van het riool en uitbreiding van 
parkeervoorzieningen ter hoogte van Voorstraat 35 te Nederhorst 
den Berg een krediet onder BOR-308 van € 185.000, - beschikbaar 
te stellen. 

BOR 

13.  Opleggen last onder dwangsom verschillende overtredingen 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat overtredingen op zijn percelen, beëindigd worden 
binnen de gestelde begunstigingstermijn na verzending van het besluit. 
Indien niet voldaan wordt aan de last, wordt er een dwangsom verbeurd 
van: 

1. € 1.000, - per constatering met een maximum van € 5.000, - voor het 
in stand houden van het hekwerk, de ontsluitingsweg en het gebruik 
van de gronden voor parkeerdoeleinden; 

2. € 10.000, - ineens voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten; 
3. € 1.000, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 

hekken rondom de paddocks/paardenbakken op de percelen met 
nummer 4404 en 4405; 

4. € 7.000, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 
verschillende bouwwerken. 

RO 

14.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan van permanente bewoning van een bijgebouw in strijd met 
de bestemming 
Het college besluit: 

1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om 
de bewoning in strijd met de bestemming van een bijgebouw 
kadastraal bekend Gemeente Wijdemeren, sectie C, nummer 1810, 

RO 
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te beëindigen en beëindigd te houden; 
2. De bestuursrechtelijk sanctie bij voortduring van de overtreding als 

volgt toe te passen: € 6.000, - per constatering per vier weken, met 
een maximum van € 18.000, - (drie periodes van vier weken) voor 
het wonen in strijd met de bestemming. 

15.  Beleidsregel toeristische bewegwijzering 
Het college besluit: 
Op basis van artikel 2:10 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Wijdemeren 2014 de beleidsregel ‘Toeristische bewegwijzering gemeente 
Wijdemeren’ vast te stellen 

RO 

16.  Feitenrelaas over het pad achter Jagtlust 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het feitenrelaas; 
2. Stukken aan te bieden commissie R&E van 5 april 2017. 

RO 

17.  Omgevingsvergunning voor het bouwen van een steiger in De Put 
Het college besluit: 

1. De gevraagde omgevingsvergunning voor de twee steigers te 
verlenen; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de beschikking te tekenen. 

RO 

18.  Verweerschrift beroepen Raad van State inzake bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013 
Het college besluit: 
In te stemmen met het verweerschrift. 

RO 

19.  Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwerpprogrammabegroting 2018 en de 
meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek; 

2. Een zienswijze in te dienen. 

RO 

20.  Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek; 

2. In te stemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio om het negatief resultaat over 2016 als volgt te 
bestemmen; 
- Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van  

€ 79.779, - voor versterking van het veiligheidsbureau; 
- Een bedrag van € 974.773, - te onttrekken aan de Algemene 

Reserve ter dekking van het negatief resultaat; 
- Een extra bijdrage ad. € 465.098, - te vragen aan de gemeenten 

als gevolg van de afspraken met de gemeenten ter aanvulling 
van de algemene reserve, waarmee onze ratio 
weerstandsvermogen weer op 1 komt; 

- Reeds verwerkt in de jaarrekening: in te stemmen met de vrijval 
van de reserve personeelsverzekeringen (€ 122.978, -) en 
reserve bevolkingszorg (€ 46.917, -) als gevolg van de 
spelregels verbonden partijen. 

RO 

21. v   

22. v   

23.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
De raadskalender voor kennisgeving aangenomen 

Staf 
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24.  PHO en stuurgroep Regio Gooi en Vechtstreek 
Besproken  

 

25.  Communicatie 
Besproken  

 

26.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 8, 21, 22 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 8 maart 2017 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


