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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 24 mei 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

Afwezig: 

Th.H.A.M. Reijn – wethouder (verlof) 
 
 
         Nr.: BN/1711/160519/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 10 mei 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 10 mei 2016; 
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 17 mei 2016; 
3. Brief van hr. Kozijn over niet door de gemeente betaalde facturen 

van Lindenhout te Arnhem; 
4. Afschrift van brief van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met 
verzoek om informatie; 

5. Afschrift van brief Woon Advies Commissie Wijdemeren aan 
raadsleden over fysieke toegankelijkheid gebouwen; 

6. Agenda van de Algemene Ledenvergadering VNG op 8 juni 2016; 
Het college machtigt de gemeentesecretaris om de stemmen van de 
gemeente op deze ledenvergadering uit te brengen. 

Voor kennisgeving aangenomen 
 
Uitnodigingen: 

7. Eigentijdse Verbindingen voor bijeenkomst Gemene Best Economie 
in Hilversum op 26 mei; 

Voor kennisgeving aangenomen 
8. Muziekvereniging Amicitia voor Maestro concert in Kortenhoef op 28 

mei; 
Wethouder Van Rijkom, burgemeester Smit (o.v.b.)  

9. Provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek voor 
informatiebijeenkomst uitbreiding van Unesco Werelderfgoed 
Stelling van Amsterdam met Nieuwe Hollandse Waterlinie in 
Bussum op 30 mei; 

Voor kennisgeving aangenomen 
10. Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor netwerkborrel in Almere op 

15 juni; 
Voor kennisgeving aangenoemn 

11. Bestuur Vitras, Abrona en Kwintes voor mini-conferentie ‘Investeren 

Staf 
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in transformeren’ in De Meern op 30 juni; 
Wethouder Van Henten (o.v.b.) 

12. De Vrijbuiter voor Vrijbuiterweekend in Loosdrecht op 2 en3 juli; 
Volgende week bespreken in aanwezigheid wethouder Reijn 

13. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KNVRO) 
voor symposium in Stroe op 10 november. 

Voor kennisgeving aangenomen 

4.  Beslissing op bezwaar aanwijzing tot gemeentelijk monument 
Zuidereinde 7 te ’s-Graveland 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van mevrouw S.C. v.d. K. –  v.d  P. tegen de aanwijzing 
van het pand aan het Zuidereinde 7 te ’s-Graveland als gemeentelijk 
monument ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

Staf 

5.  Evaluatierapport ICT BackOffice- en regiesysteem SWW 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van het Evaluatierapport ICT BackOffice- en regiesysteem 
SWW en dit ter kennisname toe te zenden aan de commissie MZ. 

Staf 

6.  Buro Sport 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden tot de volgende collegevergadering, in 
aanwezigheid van wethouder Reijn. 

SDO 

7.  Tijdelijke toiletvoorziening strandje De Wijde Blik 
Het college besluit: 
In te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt verzocht om voor het 
leveren en plaatsen van een tijdelijke toiletvoorziening voor de maanden 
juli, augustus en september 2016 voor het strandje De Wijde Blik € 17.500,- 
beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien. 

BOR 

8.  Matiging verbeurde dwangsom 
Het college besluit: 
De door de heer van L. verbeurde en te innen dwangsom, nu een aanvraag 
om omgevingsvergunning in behandeling is en om proceseconomische 
redenen, te matigen tot een bedrag van € 7.000,-. 

RO 

9.  v   

10.  ‘t Laantje 1: bouw vier woningen onder sloop van alle bestaande 
bebouwing 
Het college besluit: 
Het principeverzoek om advies voor te leggen aan Vollmer en Partners ten 
behoeve van de ontsluiting en de stedenbouwkundige opzet. 

RO 

11.  Huurnota 2016 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader overleg met de portefeuillehouder. 

RO 

12.  Uitvoering prioriteit woninginbraken 
Het college besluit: 
De commissie te informeren over de voortgang van de uitvoering van het 
beleid tegen woninginbraken. 

RO 

13.  Bouw woning Herenweg 85 te Breukeleveen 
Het college besluit: 
De uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten met publicatie en ter 
visie legging van het ontwerpbouwplan en ontwerp van de ontheffing Wet 
Geluidhinder. 

RO 

14.  Verkoop weiland achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 60a te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Een perceel grond, kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C nummer 
4859, groot circa 1 ha, 17 a 45 ca, gelegen achter de Nieuw-

RO 
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Loosdrechtsedijk 60a, te koop aan te bieden aan de heer J.v.R. tegen de op 
4 april 2016 getaxeerde waarde van € 61.600,- kosten koper. 

15. v   

16. v   

17.  Communicatie 
Besproken  

 

18.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 15, 16.  

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 11 mei 2016 

 Nota: spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen 
 

 
 
 Vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


