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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 22 augustus 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 

Afwezig:  

Th.H.A.M. Reijn – wethouder (verlof) 
mr. drs. P.M. Smit – wethouder (verlof) 

 
         Nr.: BN/1783/160818/IB 
 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 16 augustus 2016 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Wijdemeren 2020: resultaat petitie “Geen fusie van Wijdemeren met 

Hilversum”. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Bank Giro Loterij voor Landelijke Opening Monumentendag 2016 in 
’s-Hertogenbosch op 8 september. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  1e wijziging Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer per 
augustus 2016 
Het college besluit: 
Een voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de 1e wijziging 
Regeling vergoeding reiskosten woon- en werkverkeer per 1 augustus 2016 
na overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg en 
advies Ondernemingsraad. 

Staf 

5.  Kasteel museum Sypesteyn 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het “Stappenplan n.a.v. aanbevelingen 
Michaël Huijser” (bijlage 2.); 

2. Het meerjarenplan: “Op weg naar een duurzake toekomst voor 
kasteel Sypesteyn” te ondersteunen (bijlage 3); 

3. Subsidie beschikbaar te stellen, á € 10.000, - in 2016; € 14.200 in 
2017; € 14.200 in 2018 en € 9.000 in 2019, onder te stellen 
voorwaarden; 

4. Bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad. 

SDO 

6.  Toepassing 1/3 regeling aankoop pand Historische Kring Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen de 1/3 regeling van toepassing te verklaren 
op de aankoop van een eigen accommodatie door de Historische 
Kring Loosdrecht en hierover afspraken te maken met de vereniging; 

2. De raad voor te stellen een bedrag van € 102.856, - (50% lening, 

SDO 
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50% subsidie) beschikbaar te stellen voor de aankoop van de eigen 
accommodatie. 

7.  Reactie brief Advies Adviesraad Sociaal Domein 
Het college besluit: 
Bijgevoegde brief te sturen naar de adviesraad Sociaal Domein 
Wijdemeren. 

SDO 

8.  Meerkosten reconstructie Eilandseweg Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Voorstel aan te houden tot de collegevergadering van 6 september 
a.s. waar het college compleet bij aanwezig is; 

2. De raad per brief op de hoogte te stellen waarom tot dit uitstel is 
besloten. 

BOR 

9.  Bijdrage Dijkfestival georganiseerd door Stichting Sloep 
Het college besluit: 

1. Stichting Sloep in drie jaar tijd een sponsorbijdrage van € 10.000, - 
uit te keren voor het Dijkfestival, gebaseerd op de kaders zoals 
vastgesteld voor evenementen. Dit betekent: 2016 € 5.000, -; 2017 
€ 3.000, -; 2018 € 2.000, -; 

2. Deze bijdrage te voldoen uit de Reserve Recreatie & Toerisme; 
3. Daarnaast € 2.000, - uit te keren aan de Stichting Sloep uit de post 

Promotie Loosdrecht. 

RO 

10.  Last onder dwangsom Prinses Margrietstraat 45a en 45b Loosdrecht 
Het college besluit: 
De heer A.J. v.d. V. een last onder dwangsom op te leggen met betrekking 
tot een tweetal overtredingen op het perceel Prinses Margrietstraat 45a en 
45b in Loosdrecht volgens bijgaande concept-beschikking. De 
dwangsommen vast te stellen op € 2.500, - (ineens) respectievelijk € 
34.000, - (ineens). 

RO 

11. v   

12. v   

13. v   

14.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
De raadskalender voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

15.  Communicatie 
Besproken  

 

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12, 13 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 10 augustus 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 30 augustus 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


