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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 3 januari 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/1870/161229/dbax 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 december 2016 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Oproep ondersteuning brief Ministerie BiZa over precariobelasting; 
2. Bedankbrief n.a.v. overlijden dhr. Talsma. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
Uitnodigingen: 
3. Nieuwjaarsreceptie VNG Intern. op 20 januari 2017 in Den Haag; 
Voor kennisgeving aangenomen. 
4. Nieuwjaarsreceptie SV ’s-Graveland op 8 januari in ’s-Graveland; 
Wethouders Reijn en De Kloet. 
5. Intrede ds. M. Roelofse op zondag 29 januari 2017 in Sypekerk Nw-

Loosdrecht; 
Wethouder Van Henten. 
6. Vaartocht met Waternet, op 20 januari 2017, A’dam Light Festival; 
Voor kennisgeving aangenomen. 
7. Feestelijke bijeenkomst op 6 maart 2017, Stadsregio A’dam MRA 

Partners; 
Burgemeester en wethouder De Kloet. 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 9 januari 2017 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaar Slotlaan 23 ws. 01, NdB 
Het college besluit: 
1. het bezwaar van de heer S.F. S. ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

en het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van de 
motivering zoals de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd; 

2. te bepalen dat het woonschip van de heer S.F. Snel ligplaats mag 
hebben op het vlak op de bestemmingsplankaart aangeduid met de 
“sigaar”. 

Staf 

6.  Beslissing op bezwaar Leeuwenlaan 48, ’s-Graveland 
Het college besluit:  
bezwaarschrift van de heer A.M.K. ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van hetgeen  in 
het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen. 

Staf 
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7.  Opzet kadernota 2018 
Het college besluit: 
om in te stemmen om de Cie. B&M te horen over de opzet kadernota 2018. 

DV 

8.  Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds 
Het college besluit: 
1. de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2016 te verwerken in:  

- de jaarrekening 2016 voor de uitkeringsjaren 2014 tot en met 2016 
- de voorjaarsrapportage 2017 voor de uitkeringsjaren 2017-2020 

2. de commissie B&M te informeren door middel van bijgevoegd concept-
commissievoorstel. 

DV 

9.  Concept beleidsplan Bescherming en  Opvang 2017-2020 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het concept beleidsplan Bescherming en Opvang 

2017-2020 versie 7 november 2016; 
2. kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

over het concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 versie 
24 oktober 2016; 

3. in te stemmen met de concept zienswijze met betrekking tot het concept 
beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 versie 24 oktober 2016 
en deze ter advisering aan de commissie aan te bieden. 

SDO 

10.  Vrijgave krediet ’s-Gravelandsevaartweg vervanging bomen fase 3 
Het college besluit: 
de raad voor te stellen voor de vervanging van bomen op de  
’s-Gravelandsevaartweg (fase 3) € 35.000,- beschikbaar te stellen, conform 
het krediet BOR 354 uit het Investeringsplan 2017-2020. 

BOR 

11.  Raadsvoorstel krediet inhuur civiele projectleiding BOR 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het krediet van €180.000,- voor de inhuur van 
projectleiding voor diverse civiele projecten conform het Investeringsplan 
2017 beschikbaar te stellen. 

BOR 

12.  Kredietvrijgave vervanging bomen Horn- en Kuijerpolder 
Het college besluit: 
de raad voor te stellen voor de vervanging van bomen in de Horn- en 
Kuijerpolder € 30.000,- beschikbaar te stellen conform het krediet BOR-353 
uit het Investeringsplan 2017-2020. 

BOR 

13.  Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet kappen bomen Eikenlaan 
en Beukenlaan 
Het college besluit: 
de raad voor te stellen voor het kappen van de bomen Eikenlaan en 
Beukenlaan een krediet van € 40.000,- uit het Investeringsplan 2016-2019 
(BOR-220/264) beschikbaar te stellen. 

BOR 

14.  Erkenning beroep op verjaring 
Het college besluit: 
over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaren 
van het adres Cannenburgerweg 51 te Ankeveen. 

RO 

15.  Benoeming interne vertrouwenspersoon 
Het collega besluit: 
1. mevrouw G.C. K. met ingang van 1 januari 2017 voor een termijn van 

vier jaar te benoemen als interne vertrouwenspersoon tegen 
ongewenste omgangsvormen. Na vier jaar is herbenoeming mogelijk. 

2. vertrouwenspersonen aan te melden voor certificering van een 
vertrouwenspersoon door de LVV (Landelijke Vereniging van 
Vertrouwenspersonen) en  

3. mevrouw M.C. O. op eigen verzoek per 1 januari 2017 te ontheffen uit 

Staf 
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de functie van vertrouwenspersoon. 

16.  Bestemmingsplan Stichts End 96a te Ankeveen 
Het collega besluit: 
1. De gemeenteraad voor te stellen om de ingediende zienswijze 

ontvankelijk en gegrond te verklaren en om het bestemmingsplan 
Stichts End 96a te Ankeveen gewijzigd vast te stellen, 

2. alvorens het voorstel onder 1 te doen de cie. R&E om advies te vragen. 

RO 

17.  Benoeming lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland en Gooi 
& Vechtstreek 
Het college besluit: 
wethouder J.J. de Kloet te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek namens de 
gemeente Wijdemeren. 

RO 

18.  Locoburgemeesters 
Het college besluit: 
Wethouder de Kloet aan te wijzen als 3e locoburgemeester. 

Staf 

19. v   

20. v   

21.  Communicatie 
Besproken. 

 

22.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20. 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


