NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 23 februari 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
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1652/160218/TB

Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 16 februari 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 16 februari 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaarschrift K.H. inzake organiseren tuinfeest
De burgemeester besluit:
Het bezwaarschrift van K.H. niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaar last onder dwangsom Jachthaven De
Waterburcht B.V.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van Jachthaven De Waterburcht B.V. ontvankelijk en
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten met
aanpassing van de adressering zoals in het advies is beschreven.
Kadernota 2017 Regio Gooi en Vechtstreek’
Het college besluit:
Op voorstel van het college, de concept-reactie van de raad op de
Kadernota van de Regio Gooi en Vechtstreek aan de raad voor te leggen.
Regelingen voor de heffing en invordering van belastingen door
BSWW
Het college besluit:
De volgende regelingen vast te stellen:
1. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen;
2. Reglement automatische incasso;
3. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
Verhoging ballenvanger sportcomplex Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Aan de raad voor te stellen een krediet van € 25.410,-- beschikbaar
te stellen voor verhoging van de ballenvanger en het plaatsen van
bomen op het sportcomplex Nederhorst den Berg;
2. Aan de raad voor te stellen de lasten via de Voorjaarsnota 2016 in
de begroting te verwerken.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Evaluatie combinatiefuncties en buurtsportcoach 2015
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie combinatiefunctie cultuur en
maatschappelijke stage 2015;
2. Kennis te nemen van de evaluatie combinatiefuncties sport 2015;
3. Kennis te nemen van de evaluatie buurtsportcoach 2015;
4. In te stemmen met verzending van de raadsinformatiebrief.
Wijzigen van de bestemming van de onverharde weg achter het
landgoed Jagtlust
Het college besluit:
1. Bereid te zijn om door middel van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure Wabo medewerking te verlenen aan het
wijzigen van het pad achter het landgoed Jagtlust aan de
Leeuwenlaan 42 te ’s-Graveland;
2. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
N.B. De burgemeester onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging,
omdat hij betrokken is bij een aan deze weg gevestigde Stichting.
Herbenoeming de heer ir. H.K. als lid van de welstandscommissie
Het college besluit:
De raad voor te stellen de heer ir. H.K. te herbenoemen als lid van de
welstandscommissie voor een tweede termijn van drie jaar, van 1 januari
2016 tot 1 januari 2019.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van twee
woningen, Noordereinde 131 te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. Bereid te zijn om door middel van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure artikel 2.12 lid 1a 3ºvan de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht medewerking te verlenen aan het
bouwen van twee woningen op het Noordereinde 131 te
’s-Graveland;
2. De gemeenteraad voor te stellen om een verklaring van geen
bedenkingen af te geven;
3. Het afdelingshoofd te mandateren om de vergunning te
ondertekenen.
Kaderbrief begroting 2017 – Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Kaderbrief begroting 2017 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio schriftelijk te
informeren dat de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van
de (ontwerp)programmabegroting 2017 akkoord zijn;
3. De commissie B&M hierover te informeren.
Verzoek wijzigen bestemming strook grond ten oosten van NieuwLoosdrechtsedijk 209 te Nieuw-Loosdrecht
Het college besluit:
Verzoekers te berichten dat:
1. De bereidheid bestaat mee te werken aan een partiële herziening
voor het wijzigen van de bestemming van de strook grond aan de
oostzijde van Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 te Nieuw-Loosdrecht;
2. Wordt afgezien van het sluiten van een
planschadeverhaalsovereenkomst;
3. De kosten van de partiële herziening voor rekening zijn van
verzoekers;
4. Hiertoe de onderbouwing Verzoek wijziging bestemmingsplan
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̋ Tussen de Dijken ̋ dient te worden omgezet naar een partiële
herziening;
5. Na ontvangst van de partiële herziening, de raadscommissie zal
worden voorgesteld, om gelet op de omvang en de impact van de
bestemmingsplanwijziging, af te zien van inspraak.
15.
16.
17.

V
V
Houtskoolschets Bescherming & Opvang
SDO
Het college besluit:
1. In te stemmen met de houtskoolschets Bescherming en Opvang;
2. De commissie en stakeholders (aanbieders van (jeugd)zorg,
ondersteuning & participatie, Veilig Thuis, zorgverzekeraars,
woningcorporaties, politie en het openbaar ministerie en adviesraad
sociaal domein/Wmo adviesraad) te verzoeken het college te
adviseren over de houtskoolschets Bescherming & opvang Gooi en
Vechtstreek.
Proces Kadernota 2017
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde procesgang om te komen tot de
kadernota 2017;
2. Om deze procesgang in een brief kenbaar te maken aan de
gemeenteraad.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

V
V
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
De raadskalender is voor kennisgeving aangenomen
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16, 19, 20

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 10 februari 2016

Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2016
de secretaris
de voorzitter
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