NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 22 november 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 15 november 2016
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 15 november 2016;
2. Brief Provincie Noord-Holland over sluiting van de opvang op Crailo
Uitnodigingen:
3. Symposium over klimaatverandering op 2 december in Haarlem;
4. Nieuwjaarsrecepties Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen
op 2, 3 en 4 januari in Wijdemeren
Beslissing op bezwaar Machineweg Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van de heer H. niet-ontvankelijk te verklaren;
2. De bezwaarschriften van de heer S. en de heer Van D. ontvankelijk
en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
onder aanvulling van hetgeen in dit advies is overwogen.
Verklaring van overbrenging en openbaarheidsbeperking archieven
gemeenten Loosdrecht 1990-2001, ’s-Graveland 1990-2001 en
Nederhorst den Berg 1990-2001
Het college besluit:
1. De secretariearchieven van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland
en Nederhorst den Berg, telkens over de periode 1990-2001,
vervroegd naar het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
over te brengen;
2. Openbaarheidsbeperkingen voor deze archieven vast te stellen
Normenkader 2016
Het college besluit:
De raad voor te stellen het normenkader 2016 ten behoeve van de
accountantscontrole vast te stellen.
Belastingverordeningen 2017
Het college besluit:
De raad voor te stellen de belastingverordeningen en de bijbehorende
tarieventabellen voor 2017 vast te stellen.
Najaarsrapportage 2016
Het college besluit:
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1. De najaarsrapportage 2016 vast te stellen;
2. De najaarsrapportage 2016 aan de raad aan te bieden.
Aanschaf diagnose/matching CompetentSYS
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van het automatiseringssysteem
Competentsys voor diagnose en matching van
uitkeringsgerechtigden (en niet-uitkeringsrechtigden die aanspraak
kunnen maken op begeleiding via de Participatiewet) voor een
periode van 3 jaar;
2. De voorjaarsnota 2017 hierop aan te passen.
Besluit op bezwaar mevrouw F.J. tegen afwijzing aanvraag
Participatiewet
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten toe te wijzen.
Concept woonvisie Wijdemeren
Het college besluit:
De raad voor te stellen de Woonvisie Wijdemeren, inclusief de daarin
benoemde doelen en uitvoeringsagenda vast te stellen.
Eenmalige verlenging calamiteitenbestek riolering
Het college besluit:
Het calamiteitenbestek riolering eenmalig met 1 kalenderjaar (2017) te
verlengen.
Uitvoeringsplan Spelen 2017-2024
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Uitvoeringsplan
Spelen 2017-2024;
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de uitvoering van de
maatregelen conform dit plan;
3. De raad voor te stellen voor 2017 expliciet het bedrag van
€ 339.600,-- beschikbaar te stellen, zoals in het investeringsplan
2017 opgenomen onder BOR-371;
4. De raad voor te stellen om de kosten 2017 en volgende planjaren te
dekken zoals in het raadsvoorstel beschreven onder “financiële
consequenties”.
Ontwerpbestemmingsplan verplaatsing agrarisch bedrijf JulianaBernhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. De notitie vooroverleg en inspraak vast te stellen;
2. De commissie R&E advies te vragen omtrent de vrijgave van het
plan als ontwerp-bestemmingsplan.
Reparatiebesluit “Loosdrecht landelijk gebied noordoost-2012”
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen het herziene bestemmingsplan
“Loosdrecht landelijk gebied noordoost-2012” vast te stellen en 6 weken ter
inzage te leggen.
Regionale financiering Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht
Het college besluit:
In te stemmen met het regionaal financieren van het Regionaal Bureau voor
Toerisme (RBT) Gooi & Vecht, indien de regio daarom concreet verzoekt en
er is gebleken dat er geen fiscale gevolgen zijn voor alle betrokken partijen.
Hetgeen inhoudt dat het college afziet van een rechtstreekse financiële
bijdrage aan het RBT.
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Investeringsvoorstel duurzame maatregelen gemeentelijk vastgoed
Het college besluit de raad voor te stellen:
voor het aanbrengen van zonnepanelen op 2 gebouwen:
1. gemeentehuis een krediet van € 105.000,-- beschikbaar te stellen
ten laste van het IP 2016-2019 nummer BOR-303 ;
2. Sporthal Eikenrode € 66.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van
het IP 2016-2019 nummer BOR-304 + BOR-303;
3. Voor het aanbrengen van balansventilatie met warmteterugwinning
en het vervangen van warmwatervoorziening en CV-ketels (gehele
W-installatie) in sporthal Eikenrode een krediet van € 89.00,-beschikbaar te stellen ten laste van het IP 2016-2019 nummer BR303.
Voorstel voor de versterkte samenwerking in de Metropool Regio
Amsterdam
Het college besluit:
1. In te stemmen met het definitieve voorstel van de bestuurlijke
regiogroep en daarmee in te stemmen met deelname aan de
versterkte samenwerking MRA en het convenant Versterking
samenwerking Metropoolregio Amsterdam te ondertekenen;
2. Het voorstel van de bestuurlijke regiegroep via een commissiestuk
ter informatie aan te bieden aan de raadscommissie B&M;
3. De voorzitter van de bestuurlijke regiogroep te berichten dat dit niet
voor 1 december 2016 kan plaatsvinden;
4. Na de raadscommissievergadering een afschrift van dit collegeadvies aan de bestuurlijke regiegroep te zenden.
Dienstverleningsovereenkomst met Duurzaam Bouwloket
Het college besluit:
1. De dienstverleningsovereenkomst met Duurzaam Bouwloket aan te
gaan voor de periode van 1 november 2015 tot en met 31 oktober
2018;
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Smit te machtigen om
de overeenkomst te ondertekenen.
De nieuwe Harmonie
Het college besluit:
1. Aan de gemeenteraad te verzoeken om een bijdrage van maximaal
€ 200.000,-- beschikbaar te stellen ter (gedeeltelijke) compensatie
van de onrendabele investering van Jan Zwagerman International
B.V.
2. Deze bijdrage te dekken uit de middelen Wmo Begeleiding.
Anterieure overeenkomst Unilever, locatie Rading 38-40 te Nieuw
Loosdrecht
Het college besluit:
1. Vast te stellen het beleidsuitgangspunt bij het aangaan van
anterieure overeenkomsten in het kader van particuliere
woningbouwprojecten;
2. In te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst voor
de Unilever-locatie;
3. De burgemeester te verzoeken wethouder Reijn te machtigen de
overeenkomst te ondertekenen.
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Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
De raadskalender is voor kennisgeving aangenomen
Communicatie
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Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 22, 23

Ter kennisname:
 MT-verslag van 9 november 2016

Vastgesteld in de vergadering van 29 november 2016
de secretaris
de voorzitter
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