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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 23 januari 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2104/180119/MH 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 16 januari 2018 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 16 januari 2018; 
2. Brief provincie over Arhi-procedure. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. Uitnodiging MRA Raads- en Statenleden Conferentie op 16 februari 

te Hoofddorp.  
Burgemeester, wethouder de Kloet 

Staf 

5.  Openbaarmaking collegebesluiten over 2017 
Het college besluit: 
De volgende besluiten, vertrouwelijk genomen door het college in 2017, 
thans openbaar te maken: 

- 28 maart no. 6 krediet gezamenlijke huisvesting scholen; 
- 16 mei no. 25 themabespreking doorzettingsmacht in de regio; 
- 20 juni no. 8 voorbereidingsbesluit woonschepen en 

bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013; 
- 25 juli no. 9 aankoop Lindelaan 106 te Loosdrecht; 
- 22 augustus no. 16 offertedocument aanbesteding trapliften en 

plateauliften. 

SDD 

6.  BSWW 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Te verkennen op welke wijze de belastingtaken vanaf het 
belastingjaar 2020 kunnen worden uitgevoerd en te komen tot 
ontvlechting van BSWW; 

2. Een totaal budget van € 10.000,- beschikbaar te stellen voor het 
voorbereiden van de nieuwe samenwerking.  Het aandeel van de 
gemeente Wijdemeren in dit budget bedraagt conform de 
verdeelsleutel 22,5%. 

SDD 

7.  Notitie Tomingroep 
Het college besluit: 

SDD 
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Kennis te nemen van ingekomen notitie van de Tomingroep. 

8.  Vrijwilligersavond 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de Evaluatie Vrijwilligersdag 2017. 

SDD 

9.  Rapport inspectie WMO 
Het college besluit: 
Het rapport WMO-toezichthouder voor kennisgeving aan te nemen. 

SDD 

10.  Jaarschijf 2018 prestatieafspraken 
Het college besluit: 
De jaarschijf 2018 van de prestatieafspraken vast te stellen. 
De burgemeester besluit: 
Wethouder B.R. van Henten-Meijer te machtigen  de Jaarschijf 2018 van de 
prestatieafspraken te ondertekenen.  

SDD 

11.  Nieuwe beslissing op bezwaar te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene te Loosdrecht ongegrond te 
verklaren;  

2. Het weigeringsbesluit van 8 november 2016 in stand te laten. 

FD 

12.  Aansluiting bij Operatie Steenbreek 
Het college besluit: 

1. Aansluiting bij Operatie Steenbreek te formaliseren door concept 
overeenkomst aan te gaan; 

De burgemeester besluit: 
1. Om wethouder J.J. de Kloet te machtigen om de overeenkomst met 

Operatie Steenbreek te ondertekenen.  

FD 

13.  Structuurvisie in het licht van de Omgevingsvisie 
Het college besluit: 

1. De evaluatie van de uitvoering/projectenlijst zoals opgenomen in de 
Structuurvisie van 2012 vast te stellen en als bijlage bij de 
Structuurvisie 2012 te voegen; 

2. De bij de vaststelling van de Structuurvisie ingestelde 
Verordeningen ‘’reserve recreatie en toerisme’’ en de ‘’reserve 
parkeergelegenheden’’ in stand te houden; 

3. De verordening ‘’reserve gebiedsontwikkeling’’ in te trekken op het 
moment dat deze vervangen kan worden door de verordening 
‘’reserve Volkshuisvesting’’ (Dit wordt in een separaat voorstel zo 
spoedig mogelijk aangeboden); 

4. Om ter uitvoering van het in oktober 2017 vastgestelde ‘’Plan van 
aanpak invoering Omgevingswet’’, het deelproject Omgevingsvisie, 
in het eerste kwartaal van 2018 op te starten. 

FD 

14.  Handboek Onderhoud Oppervlaktewater 
Het college besluit: 

1. De afspraken in het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater te 
hanteren als gezamenlijke gedragslijn voor samenwerking tussen 
gemeente Wijdemeren en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 
het gebied van onderhoud oppervlaktewater en (her)inrichting van 
stedelijk gebied; 

De burgemeester besluit: 
1. Wethouder J.J. de Kloet te machtigen op 7 maart 2018 in Uithoorn 

het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater namens de gemeente 
Wijdemeren te ondertekenen.  

FD 

15.  Uitbreiding chalet parc de Vechtoever te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
De eigenaar mede te delen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de 

FD 
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gewenste uitbreiding van het chaletpark de Vechtoever aan de 
Eilandseweg te Nederhorst den Berg niet in overeenstemming vindt met de 
provinciale Ruimtelijke Verordening en dat om die reden een uitbreiding niet 
haalbaar wordt geacht. 

16.  Realisatie Cultureel Centrum Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om de realisatie van het Culturele 
Centrum Kortenhoef door te zetten ondanks de verwachte 
overschrijding van max.  € 30.000 voor de gemeente;  

2. Deze overschrijding te dekken uit de bestemmingsreserve 
revitalisering winkelcentrum de Meenthof; 

3. Tot verzending van de raadsinformatiebrief;  
4. De wethouder te machtigen tot tekstuele aanpassingen in de 

raadsinformatiebrief. 

 

17.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

18.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

19. V   

20. V   

21.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten  19, 20 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 10 januari 2018 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018 
de secretaris               de voorzitter  
 
 


