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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 25 april 2017 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - 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/1933/170420/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 11 april 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 april 2017 
Vastgesteld  

Staf 

4.  Ingekomen stukken: 
1. Verlenging generatiepact: achterliggende correspondentie met OR;  
2. Ambassadeurs Respect Education Foundation: Aandacht voor de 

nationale Week van Respect 2017; 
3. Regio Gooi en Vechtstreek: Uitkomst nulmeting 

bestuurderstevredenheid; 
4. Verslag college van Laren 4 april 2017; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

5. W. van Veluw voor viering 75-jarig bestaan op 18 mei in Zeist; 
Voor kennisgeving aangenomen 

6. Regio Gooi en Vechtstreek voor regiopodium in het teken van 50 
jaar regionale samenwerking op 19 mei in Bussum; 

Wethouder De Kloet en gemeentesecretaris Visser 
7. Blauwe Vlag voor Nationale Uitreiking Blauwe Vlag 2017 op 18 mei 

in Den Haag; 
Voor kennisgeving aangenomen 

8. St. Hollands Porselein voor uitreiking eerste exemplaar boek ‘De 
Hollandse Porseleinroute’ op 1 mei in Weesp. 

Wethouder Van Rijkom 

Staf 

5.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 8 mei 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

6.  Brief politie over verkoop voormalige politiekantoor Loosdrecht 
Het college besluit: 
In antwoord op de brief van de politie over de verkoop van het oude 
politiekantoor Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 te Loosdrecht aan de politie te 
berichten dat het college geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om 
het object te verwerven. 

Staf 

7.  Beëindiging deelname stichtingsbestuur “”De Molen van Gabriël” 
Het college besluit: 
Aan het bestuur van de “Stichting de Molen van Gabriël” te Kortenhoef te 

Staf 
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berichten dat de gemeente Wijdemeren met ingang van 1 juni 2017 geen 
deel meer wenst te nemen aan het stichtingsbestuur van de molen en 
derhalve de burgemeester ook de rol als voorzitter van het bestuur zal 
beëindigen. 

8.  Beslissing op bezwaar omzetting verblijfsruimte naar een woning 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van 
hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen. 

Staf 

9.  Beslissing op bezwaar weigering verlenging begunstigingstermijn en 
invorderingsbesluit 
Het college besluit: 
De bezwaarschriften van geadresseerden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten onder aanvulling van 
hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen. 

Staf 

10.  Fusillademonument Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Onderzoeksrapport van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed naar de conditie en conserverings-
mogelijkheden van het fusillademonument te Loosdrecht en in te 
stemmen met de conclusies van het onderzoek en de 
aanbevelingen in het rapport; 

2. De aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de afdelingen 
Sociaal Domein en BOR verzoeken deze aanbevelingen op te 
nemen in de onderhoudsafspraken rond het monument en deze 
jaarlijks uit te (laten) voeren; 

3. Een 3-D scan van het monument te laten maken voor het geval het 
originele monument toch in de toekomst verloren zou raken en 
hiervoor in de begroting van 2018 een éénmalig budget op te nemen 
ad. € 2.000, -; 

4. Voor de extra kosten van het jaarlijks vanuit dezelfde positie 
fotograferen van het monument voor de monitoring van de staat 
hiervan, het onderhoudsbudget voor de monumenten met ingang 
van 2018 structureel te verhogen met ca. € 200, -; 

5. Het verzoek van de heer V. en de Vereniging Oud Ede om het 
fusillademonument te Loosdrecht te vervangen door een te maken 
bronzen replica daarom af te wijzen en de heer V. en de Vereniging 
Oud Ede over dit besluit informeren; 

6. De Historische Kring Loosdrecht over dit besluit te informeren. 

Staf 

11.  Jaarrekening 2016 Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren (BSWW) 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van de BSWW; 
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te 

dienen. 

DVL 

12.  Compensatie eigen bijdrage Wmo 
Het college besluit: 
Aan betrokkene, ter compensatie van de periode bijdrage CAK over de 
periode oktober 2016 tot juli 2017, een bedrag toe te kennen van € 2.778, -  

SDO 

13.  Opstapplaatsen leerlingenvervoer 
Het college besluit: 
Met ingang van het schooljaar 2017/2018 in alle kernen van de gemeente 
een opstapplaats in te stellen. 

SDO 

14.  Verhuur Meidoornlaan 21a Loosdrecht 
Het college besluit: 

SDO 
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1. De ruimte aan de Meidoornlaan 21a te Loosdrecht met ingang van 1 
september 2017 te verhuren aan Muziektheater Spotlight; 

2. Voor het eerste jaar een eenmalige opstartsubsidie van € 1.425, - te 
verstrekken aan Muziektheater Spotlight; 

3. De kosten van de opstartsubsidie te dekken uit het budget overige 
accommodaties; 

4. De burgemeester te verzoeken om wethouder Reijn te machtigen 
om de huurovereenkomst met Muziektheater Spotlight te 
ondertekenen.  

15. v 1.   

16.  Raadsinformatiebrief samenwerking Tergooi 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief over de samenwerking Ziekenhuis Tergooi en de 
regiogemeenten Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad te verzenden. 

SDO 

17.  Planschadeverhaalovereenkomsten bestemmingsplan Horstermeer 
Het college besluit: 
Met de resp. eigenaren van de percelen Middenweg 9, Middenweg 145e, 
Middenweg 145f, Radioweg 3, Machineweg 23a en Machineweg 53 te 
Nederhorst den Berg een planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten. 

RO 

18.  Begrotingswijzigingen 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur 
van de OFGV te sturen. 

RO 

19.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan van permanente bewoning in recreatiewoningen in strijd 
met de bestemming 
Het college besluit: 

1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om 
het gebruik in strijd met het bestemmingsplan van de 
recreatieverblijven als hoofdverblijf te beëindigen en beëindigd te 
houden; 

2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als 
volgt toe te passen: € 2.000, - per constatering per vier weken, met 
een maximum van € 26.000, - (13 periodes van vier weken).  

RO 

20.  Ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 209 Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het concept bestemmingsplan Nieuw-
Loosdrechtsedijk 209 te Loosdrecht, het plan als 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en gelijktijdig het 
goede dienstenoverleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening te voeren; 

2. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het 
gestelde onder 1.  

RO 

21.  Raadsinformatiebrief Voortgang Participatiewet 
Het college besluit: 
De Raadsinformatiebrief Voortgang Participatiewet te versturen naar de 
gemeenteraad. 

 

22. v   

23. v   

24.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
De raadsplanning voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

25.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken  

Staf 



 4 

26.  Communicatie 
Besproken  

 

27.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 22, 23 

 

 

 MT-verslag van 5 april 2017 

 MT-verslag van 12 april 2017 
 
Vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
  
 


