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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 29 november 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
Afwezig met kennisgeving: 
mr. drs. P.M. Smit – wethouder   

         Nr.: BN/1849/161124/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 22 november 2016 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 22 november 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2.  

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 1 december 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW 
Het college besluit: 
Het besluit van 11 oktober 2016, agendapunt 6 over de aanpassing van de 
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW in te 
trekken. 

Staf 

6.  Herbenoeming buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.  

DVL 

7.  Bezorgen reisdocumenten 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

DVL 

8.  Landelijk accountantsprotocol verantwoording 2016 van de Jeugdwet 
en de Wmo Begeleiding 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het hanteren van het Algemeen 
Accountantsprotocol i-Sociaal Domein 2016 in aanvulling op de 
bestaande inkoopcontracten met zorgaanbieders voor het jaar 2016, 
in navolging van de gemaakte afspraken in het addendum bij de 
overeenkomst 1 systeem, 1 plan, 1 overeenkomst; 

2. In te stemmen met het instellen van een omschreven omzetgrens 
voor het aanleveren van een controleverklaring door de 
zorgaanbieders die zorg hebben geleverd in het boekjaar 2016. 

3. In te stemmen met het communiceren aan de zorgaanbieders van 

DVL 
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het hanteren van dit protocol in aanvulling op de bestaande 
contracten, zoals deze geldt voor het jaar 2016 middels concept 
brief. 

9.  Toezichthoudende ambtenaar Wmo 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘toezichthoudend ambtenaar’; 
2. In te stemmen om vanaf 1 januari 2017 met de gemeenten Blaricum, 

Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en 
Wijdemeren het toezicht en de handhaving als bedoeld in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning vorm te geven bij de Regio Gooi en 
Vechtstreek en hiervoor eenmalig € 2.714, - beschikbaar te stellen; 

3. In te stemmen om de uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing 
van de toezichthoudend ambtenaar te mandateren aan de directeur 
van de Regio Gooi en Vechtstreek; 

4. De Regio Gooi en Vechtstreek op te dragen het college te 
informeren welke persoon/welke personen is/zijn aangewezen als 
toezichthoudend ambtenaar; 

5. De Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken het mandaat schriftelijk 
te aanvaarden; 

6. Dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2017 en op de 
wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken; 

7. De Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven in 2017 samen 
met de gemeenten tot een voorstel te komen ten aanzien van de 
structurele invulling van het toezicht en de handhaving en hiervoor 
eenmalig € 2.714, - beschikbaar te stellen.  

SDO 

10.  Overleg met Alliander 
Het college besluit: 
Een overleg te laten voeren met wethouder Reijn, de wethouder 
duurzaamheid en betrokken ambtenaren 

RO 

11.  Aanvraag omgevingsvergunning omzetten van verblijfsruimte naar 
woning en bijgebouw 
Het college besluit: 

1. De aanvraag om omgevingsvergunning voor het omzetten van 
verblijfsruimte naar woning en bijgebouw op het perceel Emmaweg 
64B te Kortenhoef te weigeren; 

2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te 
ondertekenen. 

RO 

12.  Collectieve festiviteiten 
Het college besluit: 

1. De volgende festiviteiten als collectieve festiviteiten voor het 
kalenderjaar 2017 aan te wijzen: 
- 26/27 april: Koningsnacht en Koningsdag – Loosdrecht, 

Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg; 
- 5 mei 2017: Bevrijdingsdag – Loosdrecht, Kortenhoef, ’s-

Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg; 
2. Conform artikel 4.2, lid 9 en 10 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening de volgende voorschriften te verbinden aan de 
collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 2017: 
- Het geluidsniveau als bedoeld in artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van 

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer geldt 
voor het gebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de 
buitenruimte van de inrichting;  

- Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn ramen en 
deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van 
personen of goederen. 

RO 
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13.  Erkenning beroep op verjaring 
Het college besluit: 
Over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaar van 
het adres: Cannenburgerweg 13-15 te Ankeveen. 

RO 

14.  Begroting 2017 Belastingsamenwerking SWW 
Het college besluit de raad voor te stellen om onderstaande zienswijze in te 
dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 

1. De raad gaat akkoord met de conceptbegroting 2017 van de 
Belastingsamenwerking SWW; 

2. De raad verzoekt de BSWW nadrukkelijk de toekomstige 
begrotingen en jaarrekeningen conform de in de 
Gemeenschappelijke Regeling gestelde termijnen bij de deelnemers 
aan te leveren en bij de toezichthouder in te dienen.  

DVL 

15.  Project A. Voetlaan 
Het college besluit: 

1. Over te gaan tot het bijdragen van € 7.500, - als aandeel in de te 
betalen vergoeding door de ontwikkelaar van het plan A. Voetlaan te 
Ankeveen aan de bewoonster van de hoekwoning, nr. 16; 

2. De betaalde leges in verband met het verzoek om een 
tegemoetkoming in de planschade ad € 500, - te restitueren aan 
verzoekster; 

3. Het gestelde onder 1 en 2 uit te voeren na intrekking van het 
verzoek om planschade bij de gemeente. 

RO 

16.  Portefeuilleverdeling 
Het college besluit: 
De portefeuilles van de afgetreden wethouder Smit voorlopig te laten 
behartigen door burgemeester Smit. 

 

17. v   

18. v   

19.  Communicatie 
Besproken  

 

20.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 18 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 16 november 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


