NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 22 maart 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
J.H. Frijdal - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris
Afwezig:
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof)
Nr.: BN/1671/160317/TB
Nr
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 15 maart 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 15 maart 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Uitreiking jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie op 4 april
in Loosdrecht;
Burgemeester, wethouders Reijn, van Henten, Frijdal
3. Comeniusdag 2016 op 2 april in Naarden
4. Voorjaarsvoorstelling DSO van 20-24 april
Burgemeester, wethouders Reijn, van Rijkom
Aanstelling deurwaarders voor de BSWW
Het college besluit:
De medewerkers J.A.P., R.C.A., M.J.H.V., A.D.O., M.B.-S., M.B., R.M.H. en
A.J.G. van PB Overheden aan te wijzen als onbezoldigde
belastingdeurwaarders, onder de voorwaarden zoals genoemd in het
aanstellingsbesluit.
Beslissing op bezwaar A. v.V. tegen intrekking uitkering
Het college besluit:
1. Het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden
besluit te herroepen zodanig dat de beëindiging van het recht op
bijstand en terugvordering wordt gesteld op 3 juli 2015;
2. Het toekennen van een proceskostenvergoeding van € 992,00.
Samen aan de slag
Het college besluit:
€ 4.500,-- beschikbaar te stellen voor de voortzetting van het project
“Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jongeren” in de Gooi en
Vechtstreek voor het jaar 2016.
Besluit tot verkoop van een deel van een legakker en water (inclusief
ligplaats) aan de Dammerweg 58a in Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend als Nederhorst den
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Berg sectie B, nummer 1469 ged., groot circa 428 m2 grond (deel
van legakker) en 250 m2 water (inclusief ligplaats), gelegen aan de
Dammerweg 58a in Nederhorst den Berg te koop aan te bieden
tegen de op 21 november 2015 getaxeerde waarde met een
instemmingstermijn van acht weken;
2. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard de
huidige huurovereenkomst met opzegtermijn van zes maanden op te
zeggen en een nieuwe huurovereenkomst met ingroeiregeling voor
een periode van tien jaar aan te bieden.
Benoeming de heer ir. K. als lid van de welstandscommissie
RO
Het college besluit:
De raad voor te stellen de heer Ir. E. K. te benoemen als lid van de
welstandscommissie voor een termijn van drie jaar, van 1 april 2016 tot 1
april 2019.
Geurverordening perceel Randweg Nederhorst den Berg
RO
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen de geurverordening voor het Agrarisch
cluster Randweg Nederhorst den Berg vast te stellen.

Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 10, 11

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 9 maart 2016

Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2016
de loco secretaris
de voorzitter
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