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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 januari 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Nord-Holland op 17 januari 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Conferentie 10 jaar Bestuur op 9 februari in Nieuwegein;
Voor kennisgeving aangenomen

Afd.

Opheffing vertrouwelijkheid collegebesluiten
Het college besluit:
De volgende vertrouwelijk genomen collegebesluiten over de periode 6
oktober 2015 tot en met 20 december 2016 alsnog openbaar te maken:
 17 november 2015: no. 16 opheffen adviescommissie verkeer
 22 december 2015: no. 11 bovenregionale afspraken essentiële
jeugdhulpfuncties
 2 februari 2016: no. 6 gemeenteraad betrekken bij kaders begroting
conform memo wethouder Frijdal
 2 februari 2016: no. 11 overleg met Gooi e.o. over verkoop
Voorstraat 35
 9 februari 2016: no. 11 ontwerp Knorr terrein
 1 maart 2016: no. 10 prioritering huisvesting vergunninghouders
 8 maart 2016: no. 11 adviesrapport Sypesteyn
 19 april 2016: no. 27 Knorr terrein
 28 juni 2016: no. 7 inkoop jeugdzorg en WMO zorg 2017
 28 juni 2016: no. 11 bodemsanering A. Voetlaan te Ankeveen
 12 juli 2016: no. 10 koop perceel Graaflandhof 10
 20 september 2016: no. 15 1e bespreking concept-begroting 20172020
 4 oktober 2016: no. 7 bezoldiging directeur Tomingroep
Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Het college besluit:
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Het jaarverslag van het RBL over 2015/2016 ter kennisname voor te leggen
aan de raadsleden en in te stemmen met verzending van de concept brief.
Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein
Het college besluit:
De heer E.J.B. tot lid van de Adviesraad te benoemen.
Mandatering uitvoering bestuurlijke boete
Het college besluit:
De regionale boeteambtenaar van de Sociale Recherche Gooi en
Vechtstreek te mandateren voor de uitvoering van het boeteproces bij de
zogenaamde zware procedure.
Bezwaarschrift afwijzing urgentie
Het college besluit:
Aan mevrouw Z.D. een urgentieverklaring te verlenen op grond van artikel
2.1. lid 2B en C van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.
Tijdelijke toiletvoorziening strandje De Wijde Blik
Het college besluit:
In te stemmen met concept raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld
1. Voor het leveren en plaatsen van een tijdelijke toiletvoorziening voor
de maanden mei tot en met september 2017 voor het strandje De
Wijde Blik € 18.000,-- beschikbaar te stellen uit het investeringsplan
en nieuw beleid 2017-2020 (RO-215); In de kadernota 2018
eenzelfde bedrag van € 18.000,-- als wens op te nemen voor het
realiseren van een tijdelijke toiletvoorziening vanaf 2018 en verder.
Aanwijzingsbesluit Porseleinhaven
Het college besluit:
1. Het Aanwijzingsbesluit APV Wijdemeren 2014 artikel 21 aan te
vullen met het verbod tot het innemen van vaste ligplaatsen in de
Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als de
Porseleinhaven);
2. Uitzondering op dit verbod vast te stellen voor recreatievaartuigen
tot een maximale lengte van 24 meter voor een maximale periode
van 48 uur;
3. Uitzondering op dit verbod vast te stellen voor vaartuigen die
personen vervoeren om toeristen/recreanten te laten op- en
afstappen op de gemeentelijke steiger.
Recht van eerste koop
Het college besluit:
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de garage ter hoogte van
de Joseph Lokinlaan in Ankeveen te kopen.
Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van het
pad achter Jagtlust
Het college besluit:
1. De omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan voor het gebruik van het pad achter het landgoed
Jagtlust ten behoeve van de moestuin met veldschuur voor een
periode van 10 jaar te verlenen;
2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de
omgevingsvergunning te tekenen.
Aanpassen kaders Reserve Recreatie & Toerisme
Het college besluit:
1. De bijgestelde prioriteitenlijst in het kader van het visiestuk “De kern
van Wijdemeren” vast te stellen;
2. De gemeenteraad nieuwe kaders (1 t/m 6 en A t/m C) voor te stellen
voor de Reserve Recreatie & Toerisme Wijdemeren;
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3. Aan de nieuwe kaders een dynamische projectenlijst toe te voegen.
Verkoop kavels Nedervecht
Het college besluit:
In te stemmen met de verkoop van de vrije kavels in het project Nedervecht
conform de algemene verkoopbepalingen zoals die op 13 december 2016
door het college zijn vastgesteld en de bijzondere bepalingen zoals die in
elke afzonderlijke koopovereenkomst worden opgenomen.
Erkenning beroep op verjaring
Het college besluit:
Over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaren
van de adressen:
1. Kortenhoefsedijk 60 te Kortenhoef;
2. Vreelandseweg 28 te Nederhorst den Berg
3. Overmeerseweg 91 te Nederhorst den Berg
4. Stichts End 66 te Ankeveen
5. Cannenburgerweg 41 te Ankeveen
Inzet Eiffel voor (werkzaamheden voortvloeiende uit) project
snippergroen
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Kadernota begroting 2018 Veiligheidsregio
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Kadernota begroting 2018 van de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
2. Niet akkoord te gaan met de financiële uitgangspunten (ontwerp)
programmabegroting 2018 en dit middels een schriftelijke zienswijze
kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.
Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze namens het college in te
dienen op de Ontwerp Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek
2017 en de Regio Gooi en Vechtstreek hiervan op de hoogte te stellen.
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v
v
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 4, 20 en 21

Ter kennisname:
 MT-verslag van 11 januari 2017
Vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2017
de secretaris
de voorzitter
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