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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 29 mei 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
ir. J.J. Klink – wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn  MSc.- wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2160/180528/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 22 mei 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

van 22 mei 2018; 
2. Maandelijkse MRA Raads- en Statenleden bericht editie 15. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Uitnodigingen: 
1. Netwerkdiner ‘Transformatie’ op 5 september; 

Onder voorbehoud commissievergadering: wethouders de Kloet, 
Boermans, van Rijn, Klink  

2. Theatervoorstelling Hendrikje Dertien op diverse data in juni; 
Wethouder van Rijn 

3. Bijeenkomst ‘maak kennis met de Regio’ op 8 juni; 
College 

4. Afscheid wethouders gemeente Weesp op 5 juni 2018; 
Wethouder Boermans 

5. Kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe wethouders op diverse 
data bij de Regio 

College 

Staf 

5.  Beslissingen op bezwaren permanente bewoning recreatiewoning 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene A tegen de aan hem opgelegde 
last onder dwangsom vanwege het permanent verblijven in een 
recreatiewoning ongegrond te verklaren, het bestreden besluit I in 
stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen; 

2. Het bezwaarschrift van betrokkene B tegen de aan haar opgelegde 
last onder dwangsom vanwege het permanent verblijven in een 
recreatiewoning ongegrond te verklaren, het bestreden besluit II in 
stand te laten en het verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 

SDD 

6.  Evaluatie gladheidsbestrijding 2017-2018 
Het college besluit: 

FD 
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1. Kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijding 2017-2018. 
2. In te stemmen met de wijze van gladheidbestrijding Wijdemeren 

2018-2019 (inclusi9ef de strooiroutes). 
3. Kennis te nemen van de publicatie over de gladheidbestrijding 

2018-2019. 
4. De commissie Ruimte en Economie hierover te informeren. 
5. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

7.  Wijzigingsvoorstel realisatie IKC’s 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel tot de volgende wijzigingen in de 
plannen voor realisatie Integrale Kindcentra (IKC’s) Loosdrecht: 
a. keuze voor scenario B, waarbij in de nieuwe situatie het kantoor 
voor Eigen & Wijzer volledig wordt ondergebracht in De Pinkenstal; 
b. de hierdoor verloren gegane ruimte voor de Sterrenwachter extra 
te realiseren in de nieuwbouw van de Sterrenwachter. 

2. De uit dit scenario voortvloeiende extra kosten ad € 27.750 te 
dekken uit de resterende ruimte in het door de raad beschikbaar 
gestelde krediet. 

3. Kennis te nemen van de met Stichting Eigen&Wijzer (E&W) 
gemaakte afspraak dat de niet voorziene interne verbouwingskosten 
door de stichting zelf worden gedragen. 

4. De gevolgen van deze wijziging vast te leggen in de nog op te 
stellen realisatie- c.q. bouwheer overeenkomst met de stichtingen 
Talent Primair en Proceon en in de eveneens nog op te stellen 
huurovereenkomst met E&W. 

5. De raad te informeren over de besluiten 1 t/m 4. 
6. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.  

FD 

8.  Ontwerp programmabegroting Plassenschap Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De voorgestelde opmerkingen aan de raad voor te leggen. 
2. Na vaststelling door de raad het dagelijks bestuur van het 

Plassenschap te berichten. 

FD 

9.  Kadernota 2019 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de Kadernota 2019 vast te stellen en de volgende 
financiële uitgangspunten te bekrachtigen:  

1. Een krediet in een integraal kindcentrum van € 3.000.000 
beschikbaar te stellen. 

2.  De beleidstoevoegingen uit hoofdstuk 3 vast te stellen.  
3. Een incidentele aanwending van de algemene reserve van  

€ 653.000 in 2019 vast te stellen ter dekking van de 
organisatieontwikkeling.  

4. Een incidentele aanwending van de algemene reserve van  
€ 900.000 in 2019 vast te stellen ter dekking van de investering in 
het integraal kindcentrum.  

5. Een incidentele aanwending van de algemene reserve van 
€128.000 in 2020 vast te stellen ter dekking van de 
organisatieontwikkeling. 

6.  Een aanwending van de reserve Volkshuisvesting van € 100.000 in 
2019 vast te stellen ter dekking van de investering in het integraal 
kindcentrum. 

SDD 

10.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Besproken 

Staf 

11.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken 

Staf 
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12. V   

13. V   

14.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 16 mei 2018 
 
  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 


