NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 24 juli 2018
Aanwezig:
F. Ossel – burgemeester
ir. J.J. Klink – wethouder
J.H. Boermans - wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
J.J. de Kloet - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2180/180723/DB

Nr
1.
2.
3.

4.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 juli 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 17 juli 2018;
2. Brief van ministerie BZK: Plan van aanpak versterking lokale
democratie en bestuur;
3. MRA-bericht aan Raads- en Statenleden;
4. Signalement over referenda.
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Opening tentoonstelling foto-expositie Gooise zanderijen op 26 juli
2018;
2. Uitnodiging Uitmarkt op 26 augustus 2018 in Amsterdam;
Wethouders De Kloet en Klink
3. Jaarlijkse Wielerdag Nederlandse Gemeenten op 31 augustus 2018 in
Lisse;
Voor kennisgeving aangenomen.
4. LPB Congres 2018 over ‘ontdek de maakbare samenleving’ op 15
november 2018 in Emmeloord;
5. Save the date: Dag voor Wethouders op 4 oktober 2018;
6. Save the date: NLPO-conferentie op 10 oktober 2018;
7. Save the date: 15-jarig bestaan Nationaal Park Hoge Veluwe op 18
oktober 2018;
Wethouders De Kloet en Klink
8. Democracity (voorheen jeugdraad) op 15, 16, 18 en 19 oktober 2018.
College
Indien geen collegelid wordt vermeld is de uitnodiging voor kennisgeving
aangenomen.
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RIB stand van zaken organisateontwikkeling
Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels een brief te informeren over de stand van
zaken van de organisatieontwikkeling;
2. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Welzijnssubsidies 2019
Het college besluit het voorstel aan te houden voor nader overleg.
Intern controleplan 2018
Het college besluit:
het Intern Controleplan 2018 vast te stellen en in uitvoering te nemen.
Nadeelcompensatie restaurant
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voornemen tot schadevergoeding van
€ 12.722,25 aan betrokkene;
2. De teammanager Projecten te mandateren het voorgenomen besluit te
ondertekenen.
Beslissing op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het
bouwen van een restaurant en vijf appartementen
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren.
RIB financieel toezichtsregime 2018
Het college besluit:
Een Raadsinformatiebrief te verzenden met de reactie van het college op
de brief van de toezichthouder over het financieel toezichtregime 2018.
Zienswijze bestemming jaarrekeningresultaat 2017 OFGV
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
a. In te stemmen met de voorstellen van het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) over de
resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat over 2017 en geen
zienswijze in te dienen;
b. Bijgevoegde brief aan het AB te sturen waarmee kenbaar wordt
gemaakt dat wordt ingestemd met de voorstellen en geen zienswijze
wordt ingediend.
Uitkering tegemoetkoming planschade
Het college besluit:
Tot uitkering over te gaan van een tegemoetkoming in de planschade tot
een totaal bedrag van € 22.868,76.
Beslissing op bezwaar uitritvergunning te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en de motivering van het bestreden besluit in de beslissing op
bezwaar aan te vullen;
2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Beslissing op bezwaar inzake het dempen van een sloot
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2

Staf

SDD
SDD

SDD

SDD

SDD

FD

FD

FD

FD

15.

Aangepaste reactie op ontwerp omgevingsvisie Noord-Holland
Het college besluit:
1) In te stemmen met de aangepaste reactie op de ontwerp
omgevingsvisie Noord-Holland;
2) Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over wijzigingen, in te
stemmen met de oorspronkelijke versie;
3) a. een aanvullende zienswijze te zenden ziende op het buitenstedelijk
bouwen;
b. de portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Arhi-procedure
Het college besluit:
De raad voor te stellen € 50.000,00 uit de Algemene Reserve beschikbaar
te stellen om de aanpak van het proces om te komen tot één gemeente
Gooi en Vecht te ondersteunen.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken

16.

17.
18.
19.
20.
21.

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20

Ter kennisname:
 DT-verslag van 11 juli 2018
Voor kennisgeving aangenomen

Vastgesteld in de vergadering van 31 juli 2018
de secretaris
de voorzitter
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