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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 31 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/1895/170126/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 24 januari 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3. v   

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

Staten van Noord-Holland op 24 januari 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Natuurmonumenten voor opening nieuw ingericht natuurgebied ‘De 
Vuntus’ op een nader te bepalen datum in april 2017. 

Wethouders Reijn en De Kloet 

Staf 

5.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 6 februari 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

6.  Organisatie ontwikkeling 
Het college besluit; 

1. In te stemmen met de offerte voor de begeleiding bij het opstellen 
van de organisatievisie ‘zelfstandig, met de regio’ van het bureau 
Rijnconsult; 

2. De kosten ter hoogte van € 34.000, - te dekken uit het 
ontwikkelingsbudget (490510040). 

Staf 

7.  121e wijziging CAR/UWO, technische wijzigingen CAR/UWO per 1 
januari 2017 in verband met de invoering van de regeling IKB 
Het college besluit; 
De 121e wijziging van Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en 
Uitwerkingsovereenkomst (UWO), technische wijzigingen CAR/UWO in 
verband met de invoering van de regeling IKB met ingang van 1 januari 
2017 vast te stellen. 

Staf 

8.  Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 
Het college besluit; 

1. De Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen; 

2. De Deelverordening incidentele subsidies Wijdemeren 2018 te 
evalueren. 

SDO 

9.  Achtervangovereenkomst Het Gooi en Omstreken 
Het college besluit; 

DVL 
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1. Een achtervangovereenkomst ad. € 5.000.000, - aan te gaan met 
Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken; 

2. Een afschrift van het collegebesluit te sturen naar Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw; 

3. Dit besluit ter kennisname toe te zenden aan Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland; 

4. Dit besluit ter kennisname te zenden aan de commissie B&M. 

10.  Oninbare vorderingen 
Het college besluit; 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

DVL 

11.  Raadsvoorstel kredietaanvraag rioolvervanging en herinrichting plein 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit; 

1. In te stemmen met de realisatie van de rioolvervanging en 
herinrichting van het plein en de omgeving in Nederhorst en Berg; 

2. Een krediet van € 1.418.000, - ter beschikking te stellen voor de 
rioolvervanging en de herinrichting van het plein en omgeving in 
Nederhorst den Berg. 

BOR 

12.  Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een botenloods, 
Moleneind 65 te Kortenhoef 
Het college besluit; 

1. Omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een 
botenloods (B) op het perceel Moleneind 65 te Kortenhoef; 

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

RO 

13.  Intrekken inningsbeschikking Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 te 
Loosdrecht 
Het college besluit; 
Het besluit tot invordering van de verbeurde dwangsommen van € 1.000, - 
en € 4.000, - van 29 juni 2016, vanwege het niet voldoen aan de last op het 
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 te Loosdrecht, in te trekken onder de 
opschortende voorwaarde dat de overkapping aan de achterzijde van de 
schuur wordt verwijderd. 

RO 

14.  Inzet Eiffel voor (werkzaamheden voortvloeiende uit) project 
snippergroen 
Het college besluit; 

1. De uren die nog niet zijn gewerkt en gefactureerd, waar waarvoor 
opdracht is verleend aan Eiffel op 25 september 2014, te ramen 
voor 2017 bij de voorjaarsnota 2017; 

2. Eiffel opdracht te verlenen voor maximaal 100 uur meerwerk tegen 
het uurtarief van € 62,50 exclusief BTW voor werkzaamheden 
samenhangende met en voortvloeiende uit het project snippergroen. 

RO 

15.  Reparatiebesluit ‘Loosdrecht landelijk gebied noordoost – 2012’ 
Het college besluit; 
De gemeenteraad voor te stellen het herziene bestemmingsplan 
‘Loosdrecht landelijk gebied noordoost – 2012’ vast te stellen zonder 
invulling van het perceel ’s-Gravelandseweg 9 te Loosdrecht. 

RO 

16.  Opleggen last onder dwangsom Dammerweg 54 te Nederhorst den 
berg 
Het college besluit; 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de heer J.C. S. en mevrouw 
A.C. S.-t.V. om te bewerkstelligen dat de overtredingen op het perceel aan 
de Dammerweg 54 te Nederhorst den Berg worden beëindig binnen zes 
weken na verzending het besluit. Indien niet voldaan wordt aan de last 
worden er verschillende dwangsommen verbeurd, namelijk € 2.000, - per 

RO 
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constatering per twee weken met een maximum van € 4.000, - voor het 
schuurtje, € 500, - per constatering per twee weken met een maximum van 
€ 1.000, - voor de schutting en € 500, - per constatering per twee weken 
met een maximum van € 1.000, - voor het gebruik van het perceel als tuin. 

17.  Aanvraag omgevingsvergunning Leeuwenlaan 42 te ’s-Graveland, 
wijzigen bestemming wonen in gezondheidszorgfunctie 
Het college besluit; 

1. In te stemmen met het voornemen tot wijziging van het gebruik van 
wonen naar zorginstelling van de bestaande woning; 

2. Initiatiefnemer te verzoeken de ruimtelijke onderbouwing op enkele 
onderdelen nader uit te werken; 

3. Initiatiefnemer te verzoeken ter goedkeuring een communicatieplan 
te overleggen; 

4. Initiatiefnemer ter ondertekening een 
planschadeverhaalsovereenkomst toe te zenden; 

5. Vervolgens de raad een voorstel te doen tot afgifte van een ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen. 

RO 

18.  Bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b te Loosdrecht 
(Dusseldorp) 
Het college besluit; 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b 
te Loosdrecht (Dusseldorp), gewijzigd vast te stellen en te beslissen op de 
twee ingediende zienswijzen zoals is verwoord in de commentaarnota. 

RO 

19.  Bestemmingsplan ’t Laantje 1 te Loosdrecht 
Het college besluit; 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan ’t Laantje 1 te Loosdrecht 
gewijzigd vast te stellen en te beslissen op de ingediende zienswijzen zoals 
is verwoord in de commentaarnota. 

RO 

20.  Bestemmingsplan Ankeveensepad zuidzijde te Nederhorst den Berg 
Het college besluit; 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Ankeveensepad 
zuidzijde te Nederhorst den Berg en het communicatieplan, onder 
voorwaarde dat vóór de vaststelling van het bestemmingsplan door 
de gemeenteraad, een anterieure overeenkomst (incl. 
planschadeverhaal) is gesloten; 

2. Gelijktijdig met de termijn van ter inzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan het overleg ex art. 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening (goede diensten overleg) te voeren; 

3. Alvorens de bestemmingsplanprocedure te starten advies te vragen 
aan de commissie R&E. 

RO 

21.  Bestemmingsplan Kerktuin, Kortenhoef 
Het college besluit; 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan Kerktuin, Kortenhoef vast te 
stellen en te beslissen op de ingediende zienswijze zoals is verwoord in de 
commentaarnota. 

RO 

22. v   

23. v   

24.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering Staf 

25.  Communicatie 
Besproken  

 

26.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 3, 22, 23. 

 

 
Ter kennisname: 
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 MT-verslag van 18 januari 2017 

 Raadsvoorstel actualiseren gedragscodes + de 2 verordeningen (1 voor college en 1 
voor de raad); 

 Raadsvoorstel rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden + verordening; 
 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


