NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 28 maart 2017
Aanwezig: ·
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
J.J. de Kloet - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1914/170323/IB
Nr
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 21 maart 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 21 maart 2017.
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Provincie Utrecht voor Inspiratiesessie Recreatie in Utrecht op 29
maart;
Burgemeester Smit
3. Noord-Hollands Fietssymposium voor een symposium over
provinciaal fietsbeleid in Noord-Holland in Haarlem op 19 mei;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Koorvereniging ‘Cantemus’ voor afscheidsconcert in Loosdrecht op
7 april;
Burgemeester Smit (o.v.b.) en wethouder Van Henten
5. OBS de Linde voor officiële opening speelplein in Loosdrecht op 7
april.
Wethouder Van Rijkom
Naamgeving openbare ruimte terrein voormalige Knorr-fabriek te
Loosdrecht
Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel van de commissie naamgeving openbare
ruimte tot naamgeving van terrein voormalige Knorr-fabriek te Loosdrecht
(projectnaam Erve Knorr): het college besluit te kiezen voor de naamgeving
van de straten op het voormalige Knorr-terrein als volgt: Carl Heinrich
Knorrlaan en Dirk Smorenberglaan;
Jongerenwerk 2017
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Krediet gezamenlijke huisvesting scholen
Het college besluit:
De intentie te hebben:
1. Een krediet van maximaal € 7.528.428, - beschikbaar te stellen,
voor zover de afweging bij het opstellen van de Kadernota 2018 dat
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toelaat, voor de realisering van twee integrale kindcentra:
- Nieuwbouw op de locatie van de Sterrenwachter, in combinatie
met aankoop van de Pinkenstal voor gebruik door onderwijs en
kinderopvang, ten behoeve van de huisvesting van de
Sterrenwachter en de Linde.
- Renovatie en uitbreiding van de locatie Rehobothschool ten
behoeve van de huisvesting van de Terpstraschool, de
Rehobothschool en de kinderopvang van Eigen&Wijzer.
2. Voor de aankoop van de Pinkenstal uit te gaan van de getaxeerde
waarde;
3. Met de schoolbesturen, woningbouwvereniging Wonen Wijdemeren
en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer intentieovereenkomsten
af te sluiten waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd.
4. De toekomstige opbrengsten uit de herbestemming van de
vrijkomende schoollocaties te gebruiken om de benodigde
investering in de toekomst deels te bekostigen.
5. Na overleg met de raadscommissie MZ en na de bespreking van de
Kadernota 2018 een definitief voorstel aan de raad te formuleren,
waarin de dekking wordt aangegeven van de structurele en
incidentele lasten, die vooralsnog zijn geraamd op € 150.142, respectievelijk € 497.536, -. Alsmede een voorbereidingskrediet aan
de raad te vragen van vooralsnog € 535.274, Bij de herontwikkeling van de locaties wordt de woonvisie van de gemeente
als uitgangspunt gehanteerd.
Prestatieafspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Het college besluit:
1. De prestatieafspraken VVE vast te stellen;
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Van Rijkom te
mandateren om de prestatieafspraken te ondertekenen namens de
gemeente Wijdemeren.
Beslissing op bezwaarschrift van Gymnastiekvereniging ‘NILO’
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet- ontvankelijk te verklaren.
Tijdelijke toiletvoorziening strandje De Wijde Blik
Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen:
1. Voor het leveren en plaatsen van een tijdelijke toiletvoorziening voor
de maanden juni tot en met september 2017 voor het strandje Wijde
Blik € 11.700, - beschikbaar te stellen uit het investeringsplan en
nieuw beleid 2017-2020 (RO-215).
2. Voor het seizoen 2018 de mogelijkheden nader te onderzoeken voor
een definitieve, liefst ecologische toiletvoorziening, al dan niet in
combinatie met een kioskexploitant.
Opleggen last onder dwangsom Jachthaven
Het college besluit:
1. Aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om
binnen drie maanden na verzending van het besluit:
a. het bouwwerk bekend als “de kantine” thans geplaatst in de
bestemming “Natuurgebied” te verwijderen en verwijderd te
houden;
b. de zonder (omgevings)vergunning geplaatste
opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen in de bestemming
Jachthaven te verwijderen en verwijderd te houden;
c. alle materialen, lichtmasten, stelconplaten, autowrakken,
boten en andere vaartuigen die zijn opgeslagen dan wel
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afgemeerd binnen de bestemmingen “Natuurgebied” en/of
“Water met natuur en landschapswaarde” met uitzondering
van de aan de zijde van de plas gelegen woonboot die is
ingepast in het bestemmingsplan, te verwijderen en
verwijderd te houden;
d. alle opgeslagen goederen binnen de bestemming
“Jachthaven” die niet ten dienste staan van die bestemming
te verwijderen en verwijderd te houden;
2. dat de last tevens inhoudt dat de gronden waarop zonder de
omgevingsvergunning gevelde en/of gerooide bomen dan wel houten rietgewas in de bestemming “ Natuurgebied” en/of “Water met
natuur en landschapswaarde” aanwezig waren, dienen te worden
hersteld in de situatie waarin deze gronden zich bevonden voor het
uitvoeren van die werkzaamheden;
3. dat indien aan de last geen gevolg gegeven wordt, geadresseerde
dwangsommen ineens verbeurt van respectievelijk € 5.000, -, ·€
5.000, -, € 10.000, -, € 5.000, - en € 10.000, Beslissing op bezwaarschrift met betrekking tot Portofino, Golfslag en
Swingboei
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren.
Beslissing op bezwaar Moleneind 65 te Kortenhoef
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van de heren C.R., L.D., P.R., T.R., W.B., R.O.
en T.M. en mevrouw W.B., J.R., E.V., L.R., M.W., J.B. en C.O.
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de motivering van het
bestreden besluit in de beslissing op bezwaar aan te vullen;
2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
MIRT Kaderstelling
Het college besluit:
De griffie te verzoeken het commissiestuk MIRT Kaderstelling na te zenden
aan de leden van de gemeenteraad ten behoeve van de bespreking na de
presentatie van Regio Gooi en Vechtstreek over het MIRT onderzoek
Oostkant Amsterdam.
Wijziging bestemmingsplan Loosdrecht LGNO/Oud-Loosdrechtsedijk
13 te Loosdrecht
Het college besluit:
Het wijzigingsplan op grond van het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk
Gebied Noordoost ten behoeve van de aanleg van een paardenbak achter
het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 13 te Loosdrecht (gewijzigd) vast te
stellen conform wijzigingsplan.
Perceel Oud-Loosdrechtsedijk 250a Loosdrecht/wijziging oeverlijn
Het college besluit:
1. De procedure tot wijziging van de oeverlijn op het perceel NieuwLoosdrechtsedijk 250a te Loosdrecht te voeren;
2. Indien geen zienswijzen worden ingediend de oeverlijn te wijzigen
conform verzoek.
Weigering wijziging bestemmingsplan Loosdrecht LGNO/perceel OudLoosdrechtsedijk 46c
Het college besluit:
Te weigeren toepassing te geven aan de bevoegdheid ex art. 5.5.1 van de
regels van het bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost
met betrekking tot het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 46C te Loosdrecht om
de bestemming bedrijf te wijzigen in deels wonen en deels gemengd-1.
Beslissing op bezwaar intrekking last onder dwangsom in verband
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met activiteiten op een eiland
Het college besluit:
1. De bezwaarschriften van geadresseerde A. en B. gegrond te
verklaren;
2. Aan geadresseerde A. en aan geadresseerde B. een
proceskostenvergoeding toe te kennen;
3. Het bezwaarschrift van geadresseerde B. ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit II in stand te laten.
18.
19.
20.
21.
22.

v
v
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 18, 19

Ter kennisname:
 MT-verslag van 15 maart 2017

Vastgesteld in de vergadering van 4 april 2017
de secretaris
de voorzitter
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