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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 22 augustus 2017 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 
 
Afwezig: 
Th.H.A.M. Reijn – wethouder (verlof) 
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder (verlof) 
 

 
         Nr.: BN/1988/170817/TB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 25 juli 2017 
Vastgesteld 

Staf 

3.    V   

4.  Ingekomen stukken: 
1. Brief provincie Noord-Holland over financiële positie 2017; 
2. Bericht van overlijden van mevrouw Hamelink 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Congres ‘lokaal sturen op geluk’ op 5 oktober in Schagen; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Regionale bijeenkomsten omgevingswet, bewegen en sport op 
diverse data in diverse regio; 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. Kenniscafé Gezond Landschap op 11 september in Nieuw-Vennep; 

Voor kennisgeving aangenomen 
6. 110 jarig jubileum Floralia Vereniging op 7 september in Kortenhoef; 

Wethouder Van Henten 
7. Afscheid burgemeester Roest op 1 september in Laren; 

Wethouder De Kloet (– 2e deel) 
8. Opening Oranjehuis op 12 oktober in Almere; 

Wethouder Van Henten 
9. Algemene Ledenvergadering VNHG op 29 september in Hilversum; 

Voor kennisgeving aangenomen 
10. VNG Academie Masterclass ‘doorbreek de bubble’ in 

oktober/november in Utrecht; 
Voor kennisgeving aangenomen 

11. Provincieconcert op 29 september in Haarlem; 
Wethouder De Kloet 

Staf 

5.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 21 augustus 2017  
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

6.  Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 4 september 2017  
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

7.  Advies functiewaarderingscommissie 14e ronde Staf 
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Het college besluit: 
1. De functiewaardering (14e ronde) met functiebeschrijvingen met 

functiecode 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 3.22, 3.23 en 3.24 vast te stellen 
conform advies functiewaarderingscommissie; 

2. De ingangsdatum van functiecode 3.24 vast te stellen op 1 januari 
2014; 

3. De gemeentesecretaris te mandateren voor de uitvoering van dit 
besluit. 

8.  Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016 
Het college besluit: 
Vast te stellen dat geen verrekening voor eventuele neveninkomsten van 
burgemeester en wethouders (politieke ambtsdragers) hoeft plaats te 
vinden over het verrekening jaar 2016. 

Staf 

9.  Jaarlijkse verslaglegging archiefbeheer en informatiebeheer 
Het college besluit: 

1. Het archiefinspectierapport over 2016 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

2. Het verslag ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

DVL 

10.  Intern Controleplan 2017 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de aanbeveling naar aanleiding van de interne 
controlewerkzaamheden over 2016; 

2. Het interne controleplan 2017 vast te stellen en in uitvoering te 
nemen. 

DVL 

11.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap 
Tomingroep 2017 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningsschap Tomingroep 2017. 

SDO 

12.  Jaarstukken 2016 Werkvoorzieningsschap Tomingroep 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken (jaarverslag en 
jaarrekening) van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2016; 

2. Deze ter kennisname naar de raad te sturen. 

SDO 

13.  Jaarverslag 2016 Sociale recherche 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 Sociale recherche; 
2. Dit verslag ter kennisname te brengen van de raad. 

SDO 

14.  Beslissing op bezwaarschrift geadresseerden urgentieverklaring 
woningtoewijzing 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDO 

15.  Beslissing op bezwaarschrift geadresseerde urgentieverklaring 
woningtoewijzing 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDO 

16.  Offertedocument aanbesteding trapliften en plateauliften 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het offerte aanvraagdocument trapliften, 
plateauliften en woonhuisliften; 

2. Volmacht te verlenen aan de directeur sociaal domein Regio Gooi 
en Vechtstreek om de gunning van de opdracht uit te voeren; 

SDO 
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3. Ermee in te stemmen dat het contractbeheer voor de overeenkomst 
trapliften, plateauliften en woonhuisliften, die voortkomt uit het 
offerte aanvraagdocument per februari 2018 door de Regio Gooi en 
Vechtstreek wordt uitgevoerd; 

4. Akkoord te geven op de inhoud van de bruikleenovereenkomst 
conform bijlage 8 van het offerte aanvraagdocument; 

5. De gemeenteraad te informeren middels raadsinformatiebrief 
‘Inkoop Trapliften, plateauliften en woonhuisliften’ en deze op 6 
september 2017 naar de gemeenteraad te versturen. 

17.  Gebruik hardheidsclausule woningtoewijzing 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader overleg met de wethouder. 

SDO 

18.  Beslissing op bezwaarschrift over bijzondere bijstand voor 
bewassingskosten 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren onder aanvulling van de motivering zoals in het advies van de 
bezwaarschriftencommissie is overwogen.  

SDO 

19.  Blijverslening huisvesting 
Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. In te stemmen met de invoering van de blijverslening, zowel 
hypothecair als consumptief voor eigenaar bewoner van 
Wijdemeren; 

2. Het maximale lening bedrag vast te stellen op € 30.000, -; 
3. De ‘Verordening Blijverslening gemeente Wijdemeren” vast te 

stellen. 
Het college besluit: 

4. De Deelneming overeenkomst met stichting Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten af te sluiten. 

5. De wethouder te mandateren tekstuele aanpassingen aan het 
raadsvoorstel uit te voeren; 

6. De dekking gestalte te geven door dit te betalen uit de door de raad 
beschikbaar gestelde € 100.000, -.  

SDO 

20.  Kredietaanvraag herinrichting Zoddeland e.o. 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Voor de herinrichting van de Zoddeland e.o. een krediet van ·€ 
379.000, - beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel, ten 
laste van het fonds RWB; 

2. Voor de herinrichting van de groenvoorziening De Vijnen een krediet 
van € 30.000, - beschikbaar te stellen conform het dekkingsvoorstel, 
IP nummer BOR 351. 

BOR 

21.  Raadsvoorstel kredietaanvraag herinrichting Oud-Loosdrechtsedijk 
Loosdrecht tussen de rotondes 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Een krediet van € 1.670.000 ter beschikking te stellen ten behoeve 
van de herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes in Loosdrecht; 

2. De dekking ten laste te brengen van het investeringsplan BOR-312 
(groot € 2.181.000). De kosten zijn als volgt onderverdeeld:  
- RWB: € 1.161.000 
- VGRP: € 509.000   

 BOR 

22.  Raadsvoorstel kredietaanvraag herinrichting Eikenlaan, Beukenlaan 
en Nootweg 

OR 



 4 

Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader overleg met de wethouder.  

23.  Aanbesteding Payroll dienstverlening voor gemeenten in ’t Gooi, 
Vecht en Eem (GVE) 2018 
Het college besluit: 

1. Tot deelname aan de aanbesteding van payrolling volgens 
aanbestedingsdocument Payroll GVE 2018; 

2. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amersfoort mandaat te verlenen voor de werkzaamheden die 
verbonden zijn aan het aanbestedingsproces t/m voorlopige en 
definitieve gunning; 

3. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Amersfoort mandaat te verlenen voor de ondertekening van de 
opdrachtbrief aan de gegunde partij. 

Staf 

24.  Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Jeugd Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het Preventie-en Handhavingsplan Alcohol en 
Jeugd 2017 – 2020 vast te stellen. 

RO 

25.  Brief Rijksvastgoedbedrijf over verkoop recreatiewoning met 
ondergrond op Chaletpark Smalland te Loosdrecht 
Het college besluit: 
In antwoord op de brief van het Rijksvastgoedbedrijf over de verkoop van 
een recreatiewoning met ondergrond gelegen op het Chaletpark Smalland 
te Loosdrecht en plaatselijk bekend Oud-Loosdrechtsedijk 113C-08 (1231 
LS) te Loosdrecht, sectie G nummer 2524, aan het Rijksvastgoedbedrijf te 
berichten dat het college geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om 
het object te verwerven.  

RO 

26.  Toestemming overdracht contractpositie 
Het college besluit: 
In te stemmen met het aangaan van een nieuwe anterieure overeenkomst 
voor de nieuwbouw van één woning op het aangegeven perceel en 
daarmee de oude overeenkomst uit 2010 met de huidige eigenaar van 
alleen dit perceel te laten vervallen. Voor de andere partij genoemd in de 
overeenkomst uit 2010 zal, zodra hierover meer duidelijkheid bestaat, 
separaat ook een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. 

RO 

27.  Beslissing op bezwaar geadresseerde voor het plaatsen van een kap 
op de garage 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit te 
herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 

2. Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren 
om de omgevingsvergunning te tekenen.  

RO 

28.  Beslissing op bezwaarschrift tegen de weigering ontheffing te 
verlenen voor het plaatsen van een toeristisch bewegwijzeringsportaal 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

RO 

29.  Beslissing op bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor 
het maken van een uitkijkpunt  
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde 1 niet-ontvankelijk te verklaren; het 
bezwaarschrift van geadresseerde 2 ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

RO 

30.  Beslissing op bezwaarschriften geadresseerden m.b.t. graven nieuwe RO 
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waterlopen en het bouwen van een steiger 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde 1 niet-ontvankelijk te verklaren; het 
bezwaarschrift van geadresseerde 2 ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

31.  Beslissing op bezwaarschrift geadresseerde gedeeltelijk veranderen 
en vergroten van een bijgebouw 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

RO 

32.  Verzoek Stichting HGO inzake bouwplan Ankeveensepad te 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
Het verzoek van de Stichting Huurdersorganisatie Gooi en Omstreken om 
het plan voor 12 seniorenwoningen langs het Ankeveensepad alsnog in 
procedure te brengen, niet te honoreren. 

RO 

33.  Ontwerpbestemmingsplan Industrieweg 3 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Industrieweg 3 
te Loosdrecht; 

2. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen over het voeren 
van het goede diensten overleg ex art. 3.1.1. Bro en het ter inzage 
leggen van het plan als ontwerpbestemmingsplan. 

RO 

34.  Aanvraag omgevingsvergunning legalisatie van een erfafscheiding 
Het college besluit: 

1. De aanvraag om omgevingsvergunning voor het legaliseren van een 
erfafscheiding op het perceel Stichts End 19 te Ankeveen te 
weigeren; 

2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de 
beschikking te ondertekenen. 

RO 

35.  Verklaring van geen bedenkingen perceel Moleneind 7b te Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbesluit verklaring van 
geen bedenkingen ter inzage te leggen voor het oprichten van een 
burgerwoning op en het gebruik van het perceel voor wonen van het 
perceel Moleneind 7b te Kortenhoef conform raadsvoorstel; 

2. Alvorens het voorstel te doen advies te vragen aan de commissie 
Ruimte & Economie. 

RO 

36.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 
Loosdrecht 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 
Loosdrecht gewijzigd vast te stellen. 

RO 

37.  Wijziging bestemming percelen Oud-Loosdrechtsedijk 165a, e en f te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 
Verzoekster conform conceptbrief mede te delen dat: 

1. De panden Oud-Loosdrechtsedijk 165 a en f niet bestemd zijn als 
bedrijfswoning, maar uitsluitend het pand Oud-Loosdrechtsedijk  
165 e; 

2. Omzetting van het pand, nummer 165 e niet wordt voorgestaan 
gelet op de aanwezige omliggende bedrijfsbebouwing en onderzoek 
naar de milieu-implicaties niet heeft plaatsgevonden; 

3. Voor de grond die in eigendom is eventueel een principe-plan kan 
worden ingediend met als uitgangspunt een plan met handhaving 
van het recreatief karakter (jachthaven-horeca). 

RO 
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38. V   

39.  Communicatie 
Besproken 

 

40.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 3, 38 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 12 juli 2017 en 2 augustus 2017 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2017 
de secretaris               de voorzitter 
  
 
 
 
  


