NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 25 juli 2017
Aanwezig:
Th.H.A.M. Reijn – loco-burgemeester/wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
J.J. de Kloet – wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder
Afwezig:
F. Ossel – burgemeester (verlof)
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof)

Nr.: BN/1981/170720/DB
Nr
1.
2.
3.

4.
5.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 18 juli 2017
Gewijzigd vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland op 18 juli 2017;
2. Brief bestuur BSWW inz. kwartaalrapportage Q2 2017 en begroting
2018;
Voor kennisgeving aangenomen.
3. Brief wethouder Jaeger van Hilversum inz. onderzoek fusie
archiefdiensten.
Aangehouden voor nader ambtelijk advies.

Afd.

Staf
Staf

Uitnodigingen:
4. Uitnodiging van Dijkgraaf G. van den Top voor Schouwdiner
Waterschap AGV op 8 november in de Ridderzaal van het Muiderslot in
Muiden
Burgemeester Ossel
5. Uitnodiging van de Regio G&V voor de inspiratiebijeenkomst over
circulaire economie op 21 september in het Regiokantoor in Bussum;
Wethouder De Kloet
6. Uitnodiging van Democratic Challenge voor de Dag van de Lokale
Democratie op 1 november. Locatie nog niet bekend.
Voor kennisgeving aangenomen.
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 7 augustus 2017
Staf
Voor kennisgeving aangenomen.
Beslissing op bezwaar permanente bewoning Oud-Loosdrechtsedijk
Staf
71A te Loosdrecht
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling van
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6.
7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen.
VERVALLEN
Gezondheidspeiling 2016
Het college besluit:
Kennis te nemen van de Gezondheidspeiling 2016.
Vangnetuitkering Participatiewet
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Analyse t.b.v. de Vangnetuitkering
Participatiewet 2016”
2. Voor de aanvraag vangnetregeling BUIG 2016 het modelaanvraagformulier te ondertekenen.
Aankoop Lindelaan 106 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Het eigendom van het pand aan de Lindelaan 106 te Loosdrecht,
exclusief de daarboven gelegen woningen, te verwerven van Wonen
Wijdemeren voor een bedrag van €1.550.000,-;
2. Hieraan het voorbehoud te verbinden dat de minister instemt met de
verkoop van het pand;
3. De kosten te dekken uit het hiervoor gereserveerde krediet.
Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Jenaplanschool de
Sterrenwachter
Het college besluit:
1. Een bedrag van €11.444,00 te verstrekken aan Talent Primair voor
uitbreiding van de eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair
ten behoeve van Jenaplanschool de Sterrenwachter te Loosdrecht.
Vragen VVD inzake veiligheid rond vliegveld Hilversum
Het college besluit:
De brief aan de raad, betreffende de door de VVD gestelde vragen inzake
de veiligheid rond vliegveld Hilversum, te verzenden.
Omgevingsvergunning Moleneind 7b te Kortenhoef voor het oprichten
van een woning
Het college besluit:
1. Bereid te zijn om ten behoeve van het oprichten van een woning op het
perceel Moleneind 7b te Kortenhoef de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (Wabo) te voeren, mits een
planschadeverhaalovereenkomst wordt gesloten;
2. Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening te mandateren de
vergunning te verlenen, indien geen zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit worden ingediend.
Vaartweg 12 t/m 15 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
De eigenaren van het adres Vaartweg 14 te Nederhorst den Berg op te
dragen de gemeentelijke grond aan de voorzijde van het perceel volledig te
ontruimen, met uitzondering van eventuele bestrating.
Beslissing op bezwaar opgelegde last onder dwangsom overtreding
bestemmingsplan
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met verlenging van de
begunstigingstermijn tot 1 oktober 2017.
Ontwerpbestemmingsplan Rading 14 te Loosdrecht
Het college besluit:
De commissie Ruimte & Economie te verzoeken het
ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor wettelijke procedure.
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VERVALLEN

Staf

Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Wegens reces niet van toepassing.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio/RIB omgevingsbeeld
Voor kennisgeving aangenomen en de RIB vastgesteld.
Communicatie
Besproken.
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 18

Staf

v
v

Vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2017
de secretaris
de voorzitter
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