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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 25 september 2018 

 

Aanwezig:  
J.J. de Kloet – wethouder tevens locoburgemeester/voorzitter 
ir. J.J. Klink – wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn  MSc. - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 

Verhinderd met kennisgeving: 

F. Ossel - burgemeester 
 
         Nr.: BN/2193/180921/TB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 september 2018 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Bedankbericht na overlijden Rianne Breur-Reijn; 
2. Bedankbericht na overlijden de heer Zweers; 
3. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland op 18 september 2018. 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. OCW voor een bedrijvenochtend op 11 oktober 2018. 
College is aanwezig. 

 

5.  Opdracht aan Eiffel ter beoordeling drie dossiers revindicatie 
Het college besluit: 
Opdracht te verlenen aan Eiffel om de drie revindicatiedossiers die zijn 
beslecht door het gerechtshof te beoordelen conform het eerdere besluit 
van 12 december 2017 en de kosten te verantwoorden bij de jaarrekening 
2018. 

SDD 

6.  Jeugdhulp in gezinsvormen 
Het college besluit: 
1. De uitvoeringsagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ vast te stellen;  
2. Te gaan naar één etmaaltarief voor de pleegzorgaanbieder, ongeacht 

de leeftijd van het pleegkind;  
3. Weekendpleegzorg als respijtzorg voor fulltime pleegouders mogelijk te 

maken; 
4. Het budgetplafond voor bijzondere pleegzorgkosten te verhogen van 

750 euro naar € 1.500 per kind per jaar; 
5. Een wervingscampagne pleegzorg te starten in 2018 en jaarlijks terug 

te laten keren rondom de week van de pleegzorg; 
6. Beslispunten 2, 3 en 4 mogelijk te maken door het contract Jeugdhulp 

middels een addendum aan te passen. 

SDD 

7.  Samenvatting begroting 2019 
Het college besluit: 
1. De samenvatting programmabegroting 2019 ter kennisgeving aan te 

SDD 
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bieden aan de raad; 
2. Het persbericht te publiceren. 
3. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

8. V Realisatie-/bouwheerovereenkomst IKC’s Loosdrecht 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de realisatie-/bouwheerovereenkomst voor de 

ontwikkeling van de Integrale Kind Centra Loosdrecht met Talent 
Primair en Proceon. 

De burgemeester besluit: 
1. Wethouder J.J. Klink te machtigen om de realisatie-

/bouwheerovereenkomsten met beide voornoemde stichtingen namens 
de gemeente te ondertekenen. 

FD 

9.  Aanmelding Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de aanmelding van de renovatie en uitbreiding van 

de Rehobothschool tot een Integraal Kind Centrum (IKC) van Proceon 
in Nieuw-Loosdrecht als mogelijk pilotproject voor het 
‘Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen’; 

2. Zich te committeren aan het programma zoals aangegeven in de 
uitvraag voor pilotprojecten behorende bij dit Innovatieprogramma; 

3. Het aangaan van een inspanningsverplichting om te komen tot een 
aardgasvrije en frisse basisschool en hierin proactief en op innoverende 
wijze deel te nemen, opdat hieruit kennis en ervaring kan worden 
opgedaan voor de realisatie van het IKC Talent Primair en een nog 
nader te bepalen IKC in een andere kern van Wijdemeren.  

FD 

10.  Verzoek om medewerking wijziging plannen Mijnden 
1. In te stemmen met het verplaatsen van een recreatiewoning en een 

gebouw bestemd voor recreatie appartementen; 
2. Niet in te stemmen met het aanbrengen van insteekhavens voor 

recreatie vaartuigen haaks op de Drecht. 

FD 

11.A  Aanbesteding opdracht onderzoek één gemeente Gooi en Vechtstreek 
en opstellen zienswijze in het kader van de lopende en op dit moment 
aangehouden Arhi-procedure 
Het college besluit: 
1. Concept offerte-aanvraag uit te zetten bij drie organisatieadvies 

bureaus; 
2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

Staf 

11.B  Reactie op brief provincie Noord-Holland op 4 september 2018 over de 
Arhi-procedure 
Het college besluit: 
1. Conceptbrief vast te stellen en aan Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland te zenden; 
2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

Staf 

12. Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Besproken. 

Staf 

13. Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken. 

Staf 

14.V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden 
Geen bijzonderheden 

 

15.V Communicatie 

 Weekagenda 

 Perslijst 
Besproken. 

 

16. Openbaarheid  
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Vertrouwelijk zijn de agendapunten 8, 14, 15. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van1 oktober 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 


