NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 30 januari 2018
Aanwezig:
F. Ossel - 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
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2106/180129/IB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 23 januari 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 23 januari 2018;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Vereniging Vrienden van het Gooi voor een expositie en lezing
Gooise Zanderijen in kasteel Groeneveld in Baarn op 17 februari;
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaar verzoek artikel 35 Wet bescherming
persoonsgegevens
Het college besluit:
1. Het primaire besluit aan te vullen naar aanleiding van het
bezwaarschrift van betrokkene conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
Aanvraag Starterslening
Het college besluit:
1. Aan de aanvrager een starterslening toe te wijzen op grond van de
verordening Starterslening Wijdemeren voor een bedrag van
€ 10.413,--;
2. De directeur SDD te mandateren de beschikking te ondertekenen.
Vaststellen protocol cameratoezicht
Het college besluit:
Met ingang van 1 februari 2018 het protocol cameratoezicht vast te stellen.
Concept intentieverklaring verkenning fusie Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek/Flevoland
Het college besluit:
De raad om advies te vragen middels concept raadsvoorstel.
Zienswijze kadernota 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
1. Het college besluit:
akkoord te gaan met de concept zienswijze;
2. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de
zienswijze;
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3. De burgemeester te mandateren de raadsinformatiebrief te laten
opstellen.
Oordeel gemeentelijke Ombudscommissie
Het college besluit:
Kennis te nemen van het rapport en oordeel van de gemeentelijke
ombudscommissie van 15 januari 2018 inzake een klacht in Nederhorst den
Berg.
Verordening peuterspeelzalen en overheveling Ontwikkelingskansen
door Kwaliteit en Educatie (OKE) gelden
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met het intrekken van de Verordening Kwaliteit
Peuterspeelzalen;
2. In te stemmen met een naamswijziging van het budget
Peuterspeelzalen ad
€ 12.800,00 naar Kinderopvang kostwinnersgezinnen in de
begroting 2018.
3. In te stemmen met het overhevelen van het resterend budget
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 2017 (via
resultaatsbestemming) ad € 52.678,00 naar 2018 en deze in te
zetten ter dekking van de tekorten in 2018 op de wettelijke taken:
a. De doelgroepkinderen van de Voor- en Vroegschoolse
Educatie in 2018
b. De doelgroepkinderen van de Kostwinnersgezinnen in 2018;
c. De opleidingskosten van de pedagogisch medewerkers met
betrekking tot het verbeteren van het taalniveau.
Ondersteuning Energiecoöperatie
Het college besluit:
1. Aan de Energiecoöperatie Wijdemeren, op basis van de in dit
voorstel geformuleerde voorwaarden een bijdrage toe te kennen van
€ 35.400 voor het jaar 2018 uit het budget voor Duurzaamheid
2018;
2. Over de gevraagde bijdrage voor het jaar 2019 ad € 34.875 aan de
hand van een door de coöperatie op te stellen tussenrapportage
een besluit te nemen uiterlijk in de maand december 2018;
3. Vooralsnog kennis te nemen van het verzoek om voor de jaren 2020
en 2021 een bijdrage toe te kennen van resp. € 34.825 en € 32.650;
4. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde voor het
tegengaan van permanente bewoning van een recreatiewoning in
strijd met de bestemming
Het college besluit:
1. Aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om de
bewoning in strijd met de bestemming van een recreatiewoning te
beëindigen en beëindigd te houden;
2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als
volgt toe te passen: € 2.000,-- per vier weken, met een maximum
van € 26.000,-- (13 periodes van vier weken) voor het wonen in
strijd met de bestemming.
Wijziging bestemming perceel Zuidereinde 122 en 124 te ’s-Graveland
Het college besluit:
Verzoeker mede te delen dat geen medewerking wordt verleend aan het
wijzigen van de bestemming van de percelen Zuidereinde 122 en124 te
‘s-Graveland van woonruimte naar vergaderruimte.
Aankoop strook grond Sypesteyn
Het college besluit:
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1. In te stemmen met de koop en bijbehorende koopovereenkomst
voor een strook grond van ca. 55 m2 ‘om niet’ van de Stichting tot
behoud van Sypesteyn ten behoeve van de realisatie van
woningbouw op het Schutseperceel.
2. De overdrachtskosten voor de grond ad ca. € 1.000
(kadaster/notaris) voor rekening van de gemeente te laten komen.
3. Deze kosten te dekken uit de post 4.800.03.020 aan-/verkoopkosten
grond.
Vestigen autoverhuurbedrijf Neef op de Rading 154 te Loosdrecht
FD
Het college besluit:
1. Af te wijken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
voor het verplaatsen van het autoverhuurbedrijf te verlenen;
2. De teammanager te mandateren de vergunning te ondertekenen.
Bouwen van een botenhuis op het perceel te Loosdrecht
FD
Het college besluit:
1. Het negatieve welstandsadvies over het bouwen van een botenhuis
op het perceel te Loosdrecht niet over te nemen;
2. Gebruik te maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid van
het bestemmingsplan om het bouwen van het botenhuis voor de
voorgevelrooilijn van het woonhuis mogelijk te maken;
3. De teammanager vergunningen te mandateren om de vergunning te
ondertekenen.
Financiering verwachte meerkosten Cultureel Centrum Kortenhoef
FD
Het college besluit:
1. Direct met de bouw van het Cultureel Centrum Kortenhoef te
starten;
2. De raad te vragen in te stemmen met een extra onttrekking van
€ 30.000,-- uit de bestemmingsreserve ‘revitalisering
Winkelcentrum De Meenthof’ ten behoeve van de bouw van het
Cultureel Centrum Kortenhoef
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Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2018
de secretaris
de voorzitter
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