NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 29 maart 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
J.H. Frijdal - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris
Afwezig:
Th.H.A.M. Reijn – wethouder (verlof)
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof)

Nr.: BN/1674/160323/IB
Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 22 maart 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 22 maart 2016;
2. Bedankbericht SailWise, team Robinson Crusoe, voor de
aanwezigheid van collegeleden op de klusdag NL doet;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3. Start vaarseizoen en Opening Dorpsplein Het Loosdrechts Terras op
1 april.
Wethouder Reijn, wethouder Frijdal en loco gemeentesecretaris Van der
Biezen.
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 4 april 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Schriftelijke vragen Fractie VVD
Het college besluit:
Om de vragen van de fractie VVD over de Basis Registratie Personen
conform brief te beantwoorden.
Inkoop Taaleis
Het college besluit:
1. Danner & Danner aan te wijzen als de organisatie die taaltoetsen
afneemt en beoordeelt;
2. De manager contractbeheer Sociaal Domein van de Regio Gooi en
Vechtstreek mandaat te verlenen om de gunning aan Danner &
Danner op basis van de uitkomst van de regionale inkoopprocedure
uit te voeren;
3. In te stemmen met het sluiten van het contract met Danner &
Danner inclusief de bijbehorende bijlagen;
4. De burgemeester te verzoeken om de manager contractbeheer
Sociaal Domein van de Regio Gooi en Vechtstreek te machtigen het
contract te ondertekenen;
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5. In te stemmen met het regionaal beleggen van het contractbeheer
t.b.v. het contract met Danner & Danner en hiervoor incidenteel €
450, - en structureel € 292, - ten laste te brengen van het
Participatiebudget;
6. De structurele kosten van de af te nemen taaltoetsen, geraamd op €
5.520, - ten laste te brengen van het participatiebudget.
Aanpassing uitvoeringsregels leerlingenvervoer
Het college besluit:
De geactualiseerde uitvoeringsregels voor het leerlingenvervoer vast te
stellen.
Begroting 2016 Inkoop en Monitoring Utrecht West
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor intern overleg.
Besluit op bezwaar leerlingenvervoer
Het college besluit:
1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
2. Proceskosten toe te kennen;
3. Het afdelingshoofd te mandateren om het geheel verder af te
handelen.
Steunpunt politie
Het college besluit:
De afdeling Dienstverlening opdracht te geven om te onderzoeken welke
mogelijkheden het gemeentehuis fysiek biedt om een steunpunt klein te
huisvesten.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12

Ter kennisname:
 Actielijst
 MT-verslag van 16 maart 2016

Vastgesteld in de vergadering van 5 april 2016
de loco secretaris
de voorzitter
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