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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 26 april 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1692/160421/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 19 april 2016 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 19 april 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Regiopodium op 20 mei in Bussum 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 9 mei 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5. V   

6.  Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 
Het college besluit: 

1. Het Jaarverslag 2015 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. 

Staf 

7.  Veilig naar School; aanvraag subsidies 
Het college besluit: 

1. Subsidie aan te vragen voor verkeerseducatie in het kader van Veilig 
naar School; 

2. Zes maal subsidie aan te vragen voor Verkeerslokaal via 
Verkeersonderwijs.nl; 

3. Zes maal subsidie aan te vragen voor ANWB Streetwise in 
samenwerking met de gemeente Hilversum; 

4. Bij onvoldoende interesse onder scholen, BSO’s de mogelijkheid te 
geven aan te sluiten. 
 

SDO 

8.  Gebruik sporthal kinderen Tjernobyl 
Het college besluit: 
€  250,-- beschikbaar te stellen voor tijdelijk gebruik van sporthal Eikenrode, 
door buitenlandse kinderen in gastgezinnen. 

SDO 

9.  Borgen pilot Wwb/Wmo SDO 
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1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 53.000,-- in 2016 
voor het inzetten van een activeringsconsulent 
bijstandsgerechtigden en een sociaal makelaar; 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van in totaal €  80.000,-- 
in 2017 voor het inzetten van een activeringsconsulent 
bijstandsgerechtigden en een sociaal makelaar voor het activeren 
en verbinden in de kernen; 

3. In te stemmen met een evaluatie in het derde kwartaal 2017 met 
betrekking tot het inzetten van een activeringsconsulent en een 
sociaal makelaar en bepalen of voortzetting dient plaats te vinden na 
2017; 

4. De begroting 2016 en 2017 hierop aan te passen; 
5. De werkzaamheden in opdracht te geven aan Solcon en 

Beonthemove. 

10.  Kerstshow 2016 
De burgemeester besluit: 
Geen bezwaar te hebben tegen het houden van een kerstshow 2016 in 
Hotel Partycentrum De Drie Dorpen te Ankeveen 

RO 

11.  Portefeuilleverdeling n.a.v. aftreden wethouder Frijdal 
Het college besluit: 
De portefeuille van voormalig wethouder Frijdal wordt voorlopig 
waargenomen door burgemeester Smit. 

Staf 

12. v   

13. v   

14.  Communicatie 
Besproken 

 

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 5, 12, 13 

 

 
Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 13 april 2016 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2016 
de loco secretaris               de voorzitter 
 
 


