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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 29 augustus 2017 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 

Afwezig:  

Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 

 

 
         Nr.: BN/1995/170824/IB 
 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 22 augustus 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. VNG, Statutenwijziging: normalisering en Cao Gemeenten; 
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 22 augustus 2017. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Bibliotheek Gooi en Meer voor het Nationale Voorleesontbijt 24 
januari 2018, vestiging Loosdrecht; 

Burgemeester Ossel 
4. VV Nederhorst voor receptie t.g.v. 50-jarig bestaan op 24 

september. 
Wethouder Van Rijkom 

Staf 

4.  Gebruik hardheidsclausule 
Het college besluit: 
Artikel 6.2 ‘de hardheidsclausule’ in de huisvestingsverordening Gooi en 
Vechtstreek 2015 toe te passen voor aanvrager voor het vinden van een 
2/3 kamer woning in Nederhorst den Berg en daarvoor een 
urgentieverklaring te verlenen. 

SDO 

5.  Regels toewijzing woningen Oranjerie 
Het college besluit: 
De regels voor toewijzing van de woningen aan de Oranjerie voor 
kennisgeving aan te nemen. 

SDO 

6.  Bijdrage aan Regio Gooi en Vecht ten behoeve van aanleg 
Wandelnetwerk GoVeDi 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen om ten laste van het Reservefonds Recreatie en 
Toerisme aan de Regio Gooi en Vechtstreek een bijdrage van € 10.442,62 
ter beschikking te stellen ten behoeve van de realisatie van het 
Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek Diemerscheg. 

RO 
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7.  Mandaat erkennen beroep en verjaring 
Het college besluit: 

1. De besluiten tot erkenning van beroepen op verjaring van minder 
dan 100 m² grond in de periode van 1 januari 2017 te bekrachtigen; 

2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om een 
beroep op verjaring bij bezit van minder dan 100 m² langer dan 
twintig jaar te erkennen als de gebruiker dit afdoende aantoont met 
bewijs; 

RO 

8.  Beslissing op bezwaarschrift tegen het uitblijven van een beslissing 
op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

RO 

9.  Beslissing op bezwaarschrift tegen de invordering van de verbeurde 
dwangsommen 
Het college besluit: 
Gezien het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaar 
van de geadresseerde ontvankelijk en gegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te herroepen. 

RO 

10.  Omgevingsvergunning Eilandseweg 10 Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 
twee woonarken op de Eilandseweg 10 te Nederhorst den Berg en voor het 
afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederhorst den Berg’. 

RO 

11. v   

12. v   

13.  Communicatie 
Besproken  

 

14.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12 

 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2017 
de secretaris               de voorzitter 
  
 


