NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 23 oktober 2018
Aanwezig:
J.J. de Kloet – loco burgemeester
ir. J.J. Klink – wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
Afwezig:
F. Ossel – burgemeester (verlof)
J.H. Boermans – wethouder (verlof)

Nr.: BN/2203/181022/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 16 oktober 2018
Vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland van 16 oktober 2018;
2. Geboortekaartje van Stella Klink.
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
1. Symposium als de Randstad overstroomt, bestuurders aan het roer
op 4 april 2019;
Wethouder Klink
2. Jubileumconcert Gemengd Koor Wijdemeren op 28 oktober;
Wethouder Van Rijn
3. VNG Bestuurdersdagen Buitengewone ALV op 30 november ;
Wethouders Klink, Van Rijn.
VNG Ledenraadpleging CAO gemeenteambtenaren
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept Arbeidsvoorwaardennota CAO
gemeenten 2019;
2. De gemeentesecretaris te vragen de instemming via het daarvoor
bestemde reactieformulier in te dienen bij de VNG.
Septembercirculaire 2018
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire en de uitkomst hiervan
voor de gemeente Wijdemeren;
2. De financiële gevolgen
- voor 2018 te verwerken in de najaarsrapportage 2018
- voor 2019 te verwerken in de voorjaarsrapportage 2019
- voor de jaren 2020-2022 te verwerken in de Kadernota 2020;
3. Een raadsinformatiebrief te sturen;
4. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
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Najaarsrapportage
Het college besluit:
1. De najaarsrapportage 2018 goed te keuren;
2. De gemeenteraad voor te stellen een bestemmingsreserve
Invoering Omgevingswet in te voeren en hierin een bedrag te
storten van € 500.000,--;
3. De najaarsrapportage aan te bieden aan de raad;
4. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Beantwoording begrotingsvragen Programmabegroting 2019
Het college gaat akkoord met de beantwoording begrotingsvragen
Programmabegroting 2019.
Actualisatie grondexploitaties
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inschakeling van een gespecialiseerd bureau
ten behoeve van de voorbereiding van de jaarlijkse actualisatie van
de lopende grondexploitaties inclusief een doorlichting, zowel
inhoudelijk als qua proces;
2. De kosten ten laste te brengen van de lopende grondexploitaties
(ieder voor 1/3 deel);
3. De resultaten in januari 2019 te rapporteren aan het college en te
verwerken in de reguliere jaarlijkse actualisaties van de
grondexploitaties door de raad (1e kwartaal 2019).
Wijziging bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 258
Het college besluit: verzoeker mede te delen dat:
1. Over de principe-plannen voor het bebouwen van het perceel OudLoosdrechtsedijk 258 advies van een stedenbouwkundige is vereist
en dat daarbij uitgegaan wordt van tenminste 1/3e sociale bouw;
2. Voorgesteld wordt dat van gemeentelijke zijde voor rekening van
verzoeker advies wordt gevraagd aan Vollmer & Partners;
3. Alvorens opdracht wordt gegeven, offerte wordt gevraagd die voor
akkoord zal worden voorgelegd aan de initiatiefnemer.
Wabo vergunning wijziging gebruik Trompenburgh te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. De zienswijze inzake het gebruik van het landgoed Trompenburgh,
Zuidereinde 43 te ’s-Graveland gegrond te verklaren, maar daar
door het stellen van een voorwaarde tegemoet aan te komen;
2. De omgevingsvergunning te verlenen en de teammanager
Vergunningen, Toezicht en Handhaving te mandateren om deze
omgevingsvergunning te ondertekenen.
Wijziging bestemmingsplan perceel Oud-Loosdrechtsedijk 285 te
Loosdrecht
Het college besluit:
1. In beginsel bereid te zijn te bevorderen dat het bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013 met betrekking tot het perceel OudLoosdrechtsedijk 285 wordt gewijzigd, mits een
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten;
2. Alvorens de vereiste procedure te starten advies te vragen aan de
raadscommissie Ruimte & Economie conform het commissiestuk.
Arhi procedure
Besproken.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Besproken.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16

Ter kennisname:
 DT-verslag van 9 oktober 2018

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