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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 26 januari 2016 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/1636/160121/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

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

Staf 

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

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

2. Afscheid Eric Bodar op 12 februari in Bussum; 
College 

3. Vooraankondiging werkconferentie uitvoering bestuursakkoord 
verhoogde asielinstroom op 7 maart in Utrecht; 

Wethouder van Rijkom 
4. Gemeentedagen op 10, 14 en 15 maart in Amsterdam 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. MRA congres de grenzeloze stad op 18 februari in Haarlem 

Wethouders Reijn, Frijdal 

Staf 

4.  Toezicht WMO 
Het college besluit: 

1. Ten aanzien van de toezichthoudende functie (nalevingstoezicht): 
de toezichthoudende functie voor de WMO bij de GGD regio Utrecht 
te beleggen vanaf datum ingang voor een jaar (tot 31-12-2016); 

2. Ten aanzien van het calamiteitentoezicht: 
Het calamiteitentoezicht bij de GGD regio Utrecht te beleggen voor 
de duur van datum ingang voor een jaar (tot 31-12-2016) 

SDO 

5.  Besluit op bezwaar inzake parkeren Meerhoekweg, NdB 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 
2. De parkeerontheffing te verlenen vanaf 22 oktober 2014; 
3. De parkeerontheffing te publiceren; 
4. Een proceskostenvergoeding van €  980,-- toe te kennen. 

RO 

6.  Wijziging bestemmingsplan Horstermeer, Machineweg 56, NdB 
Het college besluit: 
Met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening de 
procedure tot wijziging van het bestemmingsplan Horstermeer te voeren 

RO 
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voor zover betrekking hebbend op het perceel Machineweg 56 te 
Nederhorst den Berg, waarbij de bestemming agrarisch bouwblok wordt 
gewijzigd in Woondoeleinden eengezinshuizen Ma. 

7.  Intrekken vergunningen 
Het college besluit: 

1. De verleende bouwvergunningen/omgevingsvergunningen in te 
trekken voor de vergunde activiteiten op de percelen Trapgans 6 te 
Ankeveen, Rading 10-23 te Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 161 
te Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 251w te Loosdrecht en 
Nootweg 36 te Loosdrecht; 

2. De besluiten te laten tekenen door het hoofd van de afdeling 
Ruimtelijke Ordening. 

RO 

8.  Bestemmingsplan verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-
Bernhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan Verplaatsing agrarisch bedrijf 
Juliana Bernhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg vrij te 
geven voor inspraak en goede diensten overleg ex art. 3.1.1. Bro; 

2. Alvorens het gestelde onder 1 uit te voeren advies te vragen aan de 
Commissie R&E; 

3. Planologische medewerking te verlenen onder de voorwaarde dat 
met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst en een 
anterieure overeenkomst wordt gesloten. 

RO 

9.  Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het 
bestuurskrachtonderzoek in de Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De brief aan Gedeputeerde Staten, gehoord de gemeenteraad op 21 
januari 2016, vast te stellen. De inbreng van de raad op de door het college 
ingebrachte conceptbrief is, na amendering, in de definitieve brief 
overgenomen. 

Staf 

10.  Terrein Walderveenbad inclusief overige opstallen 
Het college besluit: 

1. Aan de heer en mevrouw B. toestemming te verlenen om het 
erfpachtsrecht over te dragen aan de heer F. ; 

2.  Af te zien van het eerste recht van koop van het erfpachtsrecht bij 
deze transactie. Het eerste recht van koop van de gemeente van het 
erfpachtsrecht  te handhaven in de te passeren akte. 

 

11. v   

12. v   

13.  Communicatie 
Besproken 

 

14.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12 

 

 
Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 13 januari 2016 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2016 
de secretaris               de voorzitter 
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