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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 24 oktober 2017 

 

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 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2048/171019/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 oktober 2017 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 17 oktober 2017; 
Voor kennisgeving aangenomen 

2. Verzoek van Respect Education Foundation om ambassadeur te 
worden voor de Week van het Respect 2017, (6 – 12 november) 

Wethouder Van Rijkom geeft gastles. 
 
Uitnodigingen: 

3. IJsclub Nederhorst den Berg voor het afscheid van Aad Dijs op 17 
november; 

Wethouders Van Henten en Reijn 
4. VNG voor Bestuurdersdag en Buitengewone ALV in Nieuwegein op 

1 december. 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 30 oktober 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  2e wijziging ‘Regeling voor speciale gelegenheden’ per 1 januari 2018 
Het college besluit: 

1. Een voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met de 2e 
wijziging ‘Regeling voor speciale gelegenheden’ per 1 januari 2018 
en 

2. Na instemming ondernemingsraad vast te stellen de 2e wijziging 
‘Regeling voor speciale gelegenheden’ per 1 januari 2018. 

Staf 

6.  Aanpassing stagebeleid 
Het college besluit: 

1. Een voorgenomen besluit te nemen om in te stemmen met het 
aangepast stagebeleid per 1 januari 2018 en 

2. Na instemming ondernemingsraad het aangepaste stagebeleid vast 
te stellen per 1 januari 2018. 

Staf 

7.  Kernenbeleid 
Het college besluit: 
De raad per brief op de hoogte te stellen van de voorgenomen aanpak van 

Staf 
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het kernenbeleid. 

8.  Nota reserves & voorzieningen 2017 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

DVL 

9.  Knelpuntennotitie 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Knelpunten bedrijfsvoering 
gemeente Wijdemeren’; 

2. Deze notitie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad 
middels bijgevoegde brief. 

DVL 

10.  Verzoek tot wijziging bestemmingsplan voor perceel Elbert Mooijlaan 
1 te Kortenhoef  
Het college besluit: 
Ten aanzien van de ontwikkeling een positieve houding in te nemen, 
waarbij in een gesprek met Initiatiefnemer deze nadrukkelijk op het 
volgende wordt gewezen, dat: 

1. De ontwikkeling van dit bouwplan voor rekening en risico is van 
initiatiefnemer; 

2. Omtrent de bouwmassa, invulling en positie op het perceel nog 
stedenbouwkundig advies moet worden gevraagd; 

3. Nog nader onderzoek noodzakelijk over de wijze waarop de 
parkeerplaatsen worden beoogd mogelijk en/of gewenst is; 

4. Omtrent de aansluiting op en de inrichting van het openbaar gebied 
in een anterieure overeenkomst nog de nodige afspraken moeten 
worden gemaakt; 

5. De resultaten van het nadere overleg over de appartementen in de 
sociale sfeer in een anterieure overeenkomst en/of 
bestemmingsplan zullen worden vastgelegd; 

6. Nog een communicatieplan ter goedkeuring moet worden ingediend; 
7. Nog een planschadeverhaalsovereenkomst moet worden gesloten; 
8. Nadat het vorenstaande is afgerond nog een concept van een 

ontwerpbestemmingsplan ter beoordeling moet worden ingediend. 

RO 

11.  Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een woonhuis 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

RO 

12.  Gronduitgifte Het Loosdrechts Terras 
Het college besluit: 
In te stemmen met de gronduitgiftes voortvloeiende uit de 
ontwikkelovereenkomst van 11 mei 2016 met Heijmans Vastgoed B.V. ten 
aanzien van het project Het Loosdrechts Terras. 

RO 

13.  Incidentele subsidies oktober 2017 
Het college besluit: 

1. De incidentele subsidieaanvraag voor € 1.500 van de Bergse 
Runners Club toe te kennen; 

2. De incidentele subsidieaanvraag voor € 750 van het Loosdrechts 
Jazz Festival toe te kennen; 

3. De incidentele subsidieaanvraag voor € 665 van Stichting Bruisend 
Ankeveen af te wijzen; 

4. De incidentele subsidieaanvraag voor € 1.000 van Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum Nederhorst den Berg af te wijzen; 

5. De incidentele subsidieaanvraag voor € 150 van de Historische 
Kring Nederhorst den Berg toe te kennen; 

6. De incidentele subsidieaanvraag voor € 1.500 van Muziektheater 

SDO 
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Spotlight Adult af te wijzen; 
7. De incidentele subsidieaanvraag voor € 1.456 van Muziektheater 

Spotlight Speciaal toe te kennen. 

14.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

15. V   

16. V   

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 11 oktober 2017 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 
  


