NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 28 juni 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 21 juni 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 21 juni 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Vooraankondiging Uitmarkt op 27 augustus in Amsterdam;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Vooraankondiging Provincieconcert op 7 oktober in Haarlem;
Voor kennisgeving aangenomen
Meicirculaire 2016 gemeentefonds
Het college besluit:
1. De financiële gevolgen van de meicirculaire 2016 te verwerken in:
najaarsrapportage 2016
uitkeringsjaren 2015-2016
de concept programmabegroting 2017 uitkeringsjaren 2017-2020
2. De commissie Bestuur en Middelen schriftelijk te informeren over de
meicirculaire 2016 gemeentefonds.
Voorlopige jaarstukken 2015
Het college besluit:
1. De voorlopige jaarstukken vast te stellen;
2. De raad voor te stellen de voorlopige jaarstukken aan te bieden aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Jaarverslag kinderopvang 2015
Het college besluit:
1. De jaarverantwoording kinderopvang 2015 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.
Inkoop Jeugdzorg en Wmo zorg 2017
Het college besluit:
1. Vast te stellen:
a. toelatingsdocument jeugdhulp
b. toelatingsdocument jeugdbescherming, jeugdreclassering en
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drang
c. toelatingsdocument maatschappelijke ondersteuning
d. toelatingsdocument hulp bij huishouden
e. toelatingsdocument beschermd wonen;
2. Vast te stellen:
a. matrix advisering adviesraden sociaal domein toelatingsdocumenten jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en
drang
b. matrix advisering adviesraden sociaal domein
toelatingsdocumenten maatschappelijke ondersteuning, hulp bij
huishouden en beschermd wonen;
3. Volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal
domein Regio Gooi en Vechtstreek om de toelating van inschrijvers
tot de onder 1 genoemde opdrachten uit te voeren;
4. Volmacht te verlenen aan de manager contractbeheer sociaal
domein Regio Gooi en Vechtstreek om het contractbeheer uit te
voeren, waartoe worden gerekend in gebrekestelling, ontbinding,
vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle
andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met
uitzondering van het voeren van een rechtsgeding;
5. Reserveren van € 16.591,-- voor de uitvoering van het
contractbeheer van de jeugdhulp, jeugdbescherming,
jeugdreclassering en drang door de Regio Gooi en Vechtstreek;
6. Reserveren van € 23.795,-- voor de uitvoering van het
contractbeheer van huishoudelijke hulp, de maatschappelijke
ondersteuning en beschermd wonen door de Regio Gooi en
Vechtstreek;
7. De raadsinformatiebrief inkoop sociaal domein 2017 op 7 juli 2016
te verzenden aan de gemeenteraad.
Beslissing op bezwaarschrift J.S.C.v.K.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van J.S.C.v.K. inzake weigeren omgevingsvergunning
nieuwbouw woonark niet ontvankelijk te verklaren en het verzoek om
vergoeding van proceskosten af te wijzen.
Opleggen van een last onder dwangsom voor een perceel gelegen aan
het Trekpad te Loosdrecht
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan O.N. teneinde te
bewerkstelligen dat een overtreding op het kadastrale perceel gemeente
Loosdrecht, sectie E nummer 1494, zoals omschreven in de last, wordt
beëindigd binnen zes weken. Wanneer niet voldaan wordt aan deze last
dan wordt een dwangsom verbeurd van € 5.000,-- ineens.
Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van gemeentegrond ter
hoogte van de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht
Het college besluit:
Voor het gebruik van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend als
Loosdrecht sectie C, nummer 6449 ged., groot circa 88m2 aan Stichting
Inovum een gebruiksovereenkomst aan te bieden op voorwaarde dat het
voetpad op hun terrein openbaar blijft gedurende tenminste de periode dat
de gebruiksovereenkomst geldt.
Bodemsanering A. Voetlaan te Ankeveen
Het college besluit:
De met ontwikkelingsmaatschappij Beagle Vastgoed XLII B.V. gesloten
ontwikkelingsovereenkomst van 21 juli 2014 met betrekking tot het
woningbouwproject A. Voetlaan conform de bij dit advies gevoegde allonge
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13, 14

Ter kennisname:
 MT-verslag van 1 juni 2016
Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016
de secretaris
de voorzitter
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