Besluitenlijst: Collegevergadering
Datum
Aanvang
Locatie
Secretatis
Voorzitter

30-10-2018
10:00
Collegekamer
W. Heeg
locoburgemeester J.J. de Kloet (burgemeester F. Ossel is afwezig met kennisgeving)

Aanwezigen

J.H. Boermans , J. Klink , R.M. van Rijn

1

Opening en vaststelling agenda

2

Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 23 oktober 2018

Vastgesteld.

3

Ingekomen stukken

De besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 oktober 2018 wordt voor kennisgeving
aangenomen.

4

Uitnodigingen:

Sponsoravond Nederhorst on Ice op 10 noveber 2018: voor kennisgeving aangenomen.
Thema-avond energietransitie op 22 november 2018: Wethouder Boermans.

Sociaal Domein & Dienstverlening

5

Overeenkomst Beschut Werk Tomin

Het college besluit:
In te stemmen met het sluiten van een overeenkomst met de Tomingroep over het beleggen van Beschut
werkplekken bij Tomin.

6

Convenant PGA Radicalisering en extremisme

Het college besluit:
1. Tot het aangaan van het convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme MiddenNederland;
2. In te stemmen met de gelijktijdige intrekking van het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg
radicalisering Midden-Nederland uit 2015;
3. In te stemmen met de ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant Persoonsgerichte
aanpak radicalisering en extremisme door burgemeester Ossel, als zijnde bestuurlijk portefeuillehouder.

7

Ondersteuning bezwaar Vecht en Omstreken

Het college besluit:
In te stemmen met het ondersteunen van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken bij het verkrijgen van een
ontheffing tot investeren in woningbouw door middel van het sturen van bijgevoegde brief.

8

Treasurystatuut 2018

Het college besluit:
Het treasurystatuut 2018 vast te stellen.

Fysiek Domein

9

Bouwen van een tuinhuis in Kortenhoef

Het college besluit:
1. De aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis op Moleneind 71 bij woonschip 3 te weigeren;
2. De teammanager Vergunningen & Toezicht en Handhaving te mandateren om de weigering te
ondertekenen.

10

Verzoek wijziging gebruik hoofdgebouw te Loosdrecht

Het college besuit:
Het voorstel aan te houden voor nader intern overleg.

11

Pricipeverzoek tot aanpassing maatvoering woonark te Nederhorst den Berg

Het college besluit:
Verzoekster te berichten, dat het college nu nog geen uitspraak kan doen over de haalbaarheid van een definitief
verzoek en dat eerst het raadsstandpunt omtrent aanpassing van de maatvoering van woonschepen in het nog
vast te stellen bestemmingsplan Overmeer-Zuid - woonschepenligplaatsen wordt afgewacht.

12

RIB grondexploitatie Nedervecht

Het college besluit:
1. De gemeenteraad middels een brief te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de risico’s
inzake de grondexploitatie Nedervecht;
2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.

13

Vervallen

14

Arhi procedure

Besproken.

15

Raads- en Commissievergaderingen

Besproken.

16

Portefeuillehoudersoverleggen Regio

Besproken.

19

Openbaarheid - vertrouwelijk zijn de agendapunten 17 en 18

20

Ter kennisname: DT-verslag van 17 oktober 2018

Vastgesteld in de vergadering van 6 november 2018

De voorzitter,
De secretaris,
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