NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 25 juni 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
ir. J.J. Klink – wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
J.H. Boermans - wethouder

Nr.: BN/2168/180625/DB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 19 juni 2018
Ingekomen stukken:
1. Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 19 juni 2018
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
2. Afscheid Marga Duin op 6 juli 2018 om 15 30 uur in Kortenhoef
Wethouder Klink.
3. Uitnodiging Wielerdag Nederlandse Gemeenten op 31 augustus 2018 in
Lisse
Voor kennisgeving aangenomen.
Machtiging secretaris ALV VNG 2019
Het college besluit:
1. Voor punten 1 t/m 4 (huishoudelijke zaken) van de Agenda van de
Algemene Ledenvergadering van de VNG in te stemmen met alle
voorgestelde besluiten;
2. Voor punt 5a, 5b en 5c (financiële zaken) in te stemmen met alle
voorgestelde besluiten;
3. Voor punt 6 om de motie van gemeente Leidschendam-Voorburg te
steunen en in te stemmen met het IBP;
4. Voor punt 7 niet in te stemmen met het instellen van het Fonds
Tekortgemeenten en de bijbehorende uitname uit het gemeentefonds;
5. Voor punt 8 in te stemmen met Jaarprogramma 2019 en de financiële
bijdrage aan het fonds GGU voor 2019;
6. Voor punt 9 en 10 in te stemmen met het wijzigen van de statuten;
7. De gemeentesecretaris mevrouw W. Heeg volmacht te verlenen om de
gemeente op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten op 27 juni 2018 te Maastricht, te
vertegenwoordigen.
Interne werkinstructie klachten 2018
Het college besluit:
De interne werkinstructie klachten 2018 vast te stellen.
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Jaarverslag kinderopvang 2017
Het college besluit:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2017 vast te stellen en aan te
leveren aan de Inspectie van het Onderwijs via de website
“waarstaatjegemeente.nl”;
2. De Raad per brief te informeren over het jaarverslag 2017.
Uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
Het college besluit:
1. De gemeente Hilversum te mandateren ten behoeve van de uitvoering
van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) en de Wet
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (Ioaz);
2. De Dienstverleningsovereenkomst, Uitvoeringsafspraken en
Verwerkersovereenkomst aan te passen.
Verkoop grond Beresteinseweg
Het college besluit:
1. Een perceel grond te koop aan te bieden aan de huidige gebruiker van
deze grond tegen de taxatiewaarde met een termijn van zes weken
voor onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod;
2. Indien de gebruiker niet binnen deze termijn onvoorwaardelijk het
aanbod aanvaardt het dossier over te dragen aan de huisadvocaat voor
verdere afhandeling.
Beslissing op bezwaar tegen invordering verbeurde dwangsom
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk te verklaren en het
verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.
Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2017 Veiligheidshuis Gooi en
Vechtstreek;
2. Het jaarverslag 2017 ter kennisname naar de raad te sturen;
3. Wethouder van Rijn als vertegenwoordiger van het college van
Wijdemeren in de stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis aan te wijzen.
Regeling Vermindering Verhuurderheffing
Het college besluit:
In te stemmen met het tekenen van een intentieverklaring om medewerking
te verlenen aan het verlenen van omgevingsvergunning voor het bouwen
van sociale huurwoningen in de gemeente Wijdemeren die voldoen aan het
bestemmingsplan, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), Besluit omgevingsrecht (Bor),
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en andere wettelijke regelingen.
Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie 2017
Het college besluit:
1. Het Jaarverslag 2017 van de commissie voor de bezwaarschriften voor
kennisgeving aan te nemen en in het bijzonder kennis te nemen van
paragraaf IV: cijfermatige overzichten van afhandeling van
bezwaarschriften;
2. Het jaarverslag ter kennisgeving aan de Commissie Bestuur & Middelen
voor te leggen.
Wijzigen gebruik van horeca naar wonen te Breukeleveen
Het college besluit:
1. De omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik
van horeca naar wonen voor Herenweg 37;
2. Een hogere waarde Wet geluidhinder voor de nieuwe woonfunctie te
verlenen;
2

SDD

SDD

SDD

SDD

SDD

SDD

SDD

FD

3. De teammanager te mandateren om de omgevingsvergunning te
ondertekenen.
Plan Dammerweg 3 en 4 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. In te stemmen met de reactie op de brief van 6 maart 2018 van de
eigenaren en de ontwikkelaar van de percelen Dammerweg 3 en 4 te
Nederhorst den Berg;
2. De onder 1 genoemde reactie aan te bieden aan de griffie ter
bespreking in de commissie Ruimte & Economie.
Wijziging bestemming recreatieark in woonark to. perceel te
Nederhorst den Berg
Het college besluit: verzoekster conform concept-brief mede te delen dat:
1. Het college niet bereid is te bevorderen dat het bestemmingsplan ten
aanzien van het perceel tegen over het pand Eilandseweg 11 te
Nederhorst den Berg in die zin wordt gewijzigd dat de recreatieark
wordt bestemd voor woonark (permanente bewoning);
2. Verzoekster uiteraard voor haar rekening en risico een partiële
herziening van het bestemmingsplan kan indienen maar dat de
gemeente niet is gehouden om die partiele herziening te volgen.
Ontwerpbestemmingsplan te Loosdrecht
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. De zienswijzen af te doen conform de commentaarnota zienswijzen en
het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b ongewijzigd vast te
stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel;
2. Alvorens het voorstel te doen onder 1 de commissie Ruimte &
Economie om advies te vragen.
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Meicirculaire 2018
Het college besluit:
De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2018.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 21 en 22.
Vastgesteld in de vergadering van 3 juli 2018
de secretaris
de voorzitter
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