NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 25 oktober 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
mr. drs. P.M. Smit - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1825/161020/IB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 18 oktober 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Gemeente Huizen: standpunt oplossing geschil Veiligheidsregio
Volgende week opnieuw op de agenda
Uitnodigingen:
2. Waternet voor het vieren van 10 jarig bestaan op 8 december in
Amsterdam;
Burgemeester, wethouder Smit
3. Toneelvereniging DSO voor de voorstelling ‘Liefde half om half’ van
23 t/m 26 november in Kortenhoef;
Wethouders Reijn, van Henten, van Rijkom
4. Concert Chr. Koorvereniging Cantemus op 28 oktober in Loosdrecht
Burgemeester
Tomin en WNT
Het college besluit:
De brief over de afbouw bezoldiging directeur Tomin te versturen naar de
raad.
Midterm Review Grondwaterbeheer Het Gooi
Het college besluit:
1. In te stemmen met de conclusies en aanbevelingen die worden
vermeld in de Midterm Review van het convenant
Grondwaterbeheer ’t Gooi;
2. De Stuurgroep daarvan in kennis te stellen.
Opleggen last onder dwangsom Oud-Loosdrechtsedijk 71a te
Loosdrecht
Het college besluit:
Onder gelijktijdige intrekking van de last die is opgelegd aan zijn
rechtsvoorganger, een last onder dwangsom op te leggen aan de heer J.A.
de G. teneinde te bewerkstelligen dat een overtreding op het perceel OudLoosdrechtsedijk 71a waarvan hij eigenaar is, wordt beëindigd binnen zes
weken na het verzenden van het besluit. Er is zonder omgevingsvergunning
een recreatiewoning geplaatst en in stand gehouden die groter is dan het
bestemmingsplan toestaat. Wanneer niet voldaan wordt aan deze last dan
wordt een dwangsom van € 10.000, - ineens verbeurd.
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Opleggen last onder dwangsom Reeweg 10 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer R.H. teneinde te
bewerkstelligen dat overtredingen op het perceel Randweg 10 te
Nederhorst den Berg (waarvan hij eigenaar is), worden beëindigd en
beëindigd gehouden binnen zes weken na het verzenden van het besluit. Er
is zonder vergunning een zeecontainer geplaatst op het voorerf in strijd met
de bestemming en een hek geplaatst. Wanneer niet voldaan wordt aan
deze last dan wordt voor de container een dwangsom verbeurd van
€ 5.000, - ineens en voor het hekwerk een dwangsom van € 1.500, ineens.
Opleggen last onder dwangsom Rading 108c te Loosdrecht
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer J.C. van D. teneinde te
bewerkstelligen dat een overtreding op het perceel Rading 108c te
Loosdrecht, te weten het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak in
afwijking van de verleende vergunning, wordt beëindigd binnen zes weken
na het verzenden van de last. Wanneer niet voldaan wordt aan deze last
dan wordt een dwangsom van € 1.250, - per week of gedeelte van een
week met een maximum van € 5.000, - verbeurd.
Wijziging bestemming Machineweg 56 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Het bestemmingsplan Horstermeer te wijzigen overeenkomstig art.
3.6 van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot het perceel
Machineweg 56 te Nederhorst den Berg (van agrarisch bouwblok in
wonen);
2. De zienswijzen af te doen conform de zienswijzennota.
Verkoop gemeentegronden
Het college besluit:
1. Tot verkoop van een perceel grond, groot 114 m², tegen een
koopprijs van € 14.400, - kosten koper, aan de eigenaren van de J.
van Ruysdaelstraat 1, Nederhorst den Berg;
2. Tot verkoop van een perceel grond, groot 97 m², tegen een koopprijs
van € 12.400, - kosten koper, aan de eigenaren van de G.H.
Breitnerlaan 2, Nederhorst den Berg;
3. Tot bekrachtiging van de verkoopovereenkomst met betrekking tot
de verkoop van een perceel grond, groot 111 m², tegen een
koopprijs van € 13.200, - kosten koper, aan de eigenaar van de
Dammerweg 7, Nederhorst den Berg.
Overdrachten voor symbolisch bedrag in het kader van project
Snippergroen
Het college besluit:
1. Een perceel grond, groot 38 m², te koop aan te bieden aan de
eigenaar van de Cannenburgerweg 61c voor € 1, - en de
overdrachtskosten voor haar rekening te nemen in afwijking van het
revindicatiebeleid;
2. Een perceel grond, groot 14 m², te koop aan te bieden aan de
eigenaar van de Emmaweg 33 voor € 1, - en de overdrachtskosten
bij helfte voor haar rekening te nemen in afwijking van het
revindicatiebeleid;
3. Een perceel grond, groot 8 m², te koop aan te bieden aan de
eigenaren van de Emmaweg 34 voor € 1, - en de overdrachtskosten
bij helfte voor haar rekening te nemen in afwijking van het
revindicatiebeleid.
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Verkoop percelen legakker achter de Philips van Wassenaerlaan te
Nederhorst den Berg
Het college besluit:
Tot verkoop van de volgende percelen, gelegen op de legakker achter de
Philips van Wassenaerlaan te Nederhorst den Berg, allen deel uitmakende
van het gemeentelijke perceel kadastraal bekend als Nederhorst den Berg,
sectie B, nummer 1527, tegen de op 4 oktober 2016 getaxeerde waarde,
kosten koper:
1. Perceel B, groot 149 m² land en 210 m² water, aan de huidige
gebruikers, de heer en mevrouw D., voor € 16.440, -;
2. Perceel C, groot 213 m² land en 233 m² water, aan de huidige
gebruikers, de heer H. en mevrouw M., voor € 20.000, -;
3. Perceel E, groot 169 m² land en 159 m² water, aan de huidige
gebruiker, de heer S., voor € 17.640, -;
4. Perceel F, groot 61 m² land en 64 m² water, aan de huidige
gebruiker, de heer v. D., voor € 12.075, -;
5. Perceel G, groot 656 m² land en 698 m² water, aan de huidige
gebruikers, de heer en mevrouw D., voor € 31.500, -;
v
v
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14

Ter kennisname:
 MT-verslag van 12 oktober 2016

Vastgesteld in de vergadering van 1 november 2016
de secretaris
de voorzitter
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