
 1 

 

NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 3 mei 2016 

 

Aanwezig:  

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

 

 Afwezig: 

 drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
         Nr.: BN/1696/160428/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 26 april 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 26 april 2016; 
2. van de rekenkamercommissie  nawoord rapportage ‘Subsidiëring 

met beleid’ naar aanleiding van bestuurlijke reactie 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Informatiebijeenkomst uitbreiding Unesco op 30 mei in Bussum; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Feestelijke doop nieuwe schip van Veerdienst op 12 mei in 
Amsterdam; 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. Kick-off herbestemming Noord-Holland op 19 mei in Hoorn; 

Voor kennisgeving aangenomen 
6. 25-jarig en 12,5 jarig-jubileum van De Drie Dorpen en Wijdemeren 

Tours op 29 mei in Ankeveen; 
Burgemeester Smit en wethouder Reijn 

7. Tergooi Ziekenhuis voor Stakeholderbijeenkomst op 15 juni in 
Hilversum; 

Wethouder Van Henten-Meijer 

Staf 

4.  115e wijziging CAR Wijdemeren FLO overgangsrecht 
leeftijdsafhankelijke factoren per 1 januari 2016 
Het college besluit: 
De 115e wijziging FLO overgangsrecht leeftijdsafhankelijke factoren, per 1 
januari 2016 vast te stellen. 

Staf 

5.  Jaarverslag klachten 2015 
Het college besluit: 

1. Het jaarverslag Klachten 2015 vast te stellen, uitvoering te doen 
geven aan de aanbevelingen genoemd onder 1.5 en het jaarverslag 
te publiceren; 

2. De commissie Bestuur en Middelen te informeren over het 
Jaarverslag Klachten 2015. 

 

Staf 
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6.    Besluit op bezwaar urgentie H.v.d.D. 
Het college besluit: 

1. Het besluit van de urgentiecommissie om de woningurgentie af te 
wijzen in te trekken; 

2. Verzoek om woningurgentie toe te wijzen. 

Staf 

7.  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst pilot veenslib 
Het college besluit: 
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de publieke 
partijen die financieel bijdragen in de pilot veenslib; 

RO 

8.  Ontwerpbegroting 2017 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze op de ontwerpbegroting uit 
te brengen. 

RO 

9.  Aanpak Cabomba 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak Cabomba volgens 
actieplan en het financiële aandeel van de gemeente daarin; 

2. De raad voor te stellen om hiervoor een bijdrage te verlenen ad  
€  22.000,- uit de reserve Kwaliteit Woonomgeving, voor het jaar 
2016. Voor de volgende jaren dit nader te overwegen. 

3. De portefeuillehouder te machtigen om binnen dit budget keuzes te 
maken. 

RO 

10.  Europese Energie Efficiency richtlijn 
Het college besluit: 

1. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te berichten dat de 
uitvoering van de toetsing van de Energie Efficiency Plannen is 
ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek; 

2. De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek te berichten dat de EED-taak wordt gerekend tot de 
taken van de OFGV, vallend onder het huidige mandaat.  

RO 

11.  Uitwerkingsplan Pouw Randweg Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Het uitwerkingsplan inpassing agrarisch cluster Randweg (te 
Nederhorst den Berg) gewijzigd vast te stellen; 

2. De zienswijze af te doen conform de commentaarnota zienswijzen. 

RO 

12.  Jaarrekening 2015 Regio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Een positief advies uit te brengen over de bestemming van het 
resultaat 2015 tijdens de vergaderingen van het 
portefeuillehoudersoverleg Fysiek en Sociaal Domein op 11 en 12 
mei 2016. 

2. Het positief advies over de jaarrekening voor te leggen aan de raad. 

DVL 

13.  Vertrouwelijke brief aan de raad over Intermetzo 
Het college besluit: 
De vertrouwelijkheid van deze brief d.d. 29 april jl. aan de raad op te heffen, 
zoals door wethouder van Henten op 29 april jl. reeds aan de raad is 
gemeld. 

 

14. v   

15. v   

16.  Communicatie 
Besproken 

 

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15 
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Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2016 
de secretaris               de voorzitter 
  


