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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 31 juli 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel – burgemeester 
ir. J.J. Klink – wethouder 
J.H. Boermans – wethouder 
R.M. van Rijn  MSc. – wethouder 
E.A.H. van der Biezen – loco-gemeentesecretaris 

 
Afwezig met kennisgeving:  
J.J. de Kloet – wethouder 
mr. W. Heeg – gemeentesecretaris 

 
         Nr.: BN/2181/180730/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 24 juli 2018 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
n.v.t. 

Staf 

4.  Uitnodigingen 
1. Dag van de Herbestemming 20 september 2018; 

Wethouder Klink 

 

5.  Beslissing op bezwaar terugvordering bijstand 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene tegen het besluit tot herziening, 
intrekking en terugvordering van ontvangen bijstand 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; 

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

SDD 

6.  Beslissing op bezwaar afwijzing bijstand en bijzondere bijstand 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene tegen het besluit tot afwijzing 
van het verzoek om een uitkering op grond van de Participatiewet 
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; 

2. Het bezwaarschrift van betrokkene tegen het besluit tot afwijzing 
van de aanvraag om bijzondere bijstand 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. 

SDD 

7.  Verklaring deelname combinatiefunctie 2019-2022 
Het college besluit: 
De “Verklaring deelname Brede Impuls Combinatiefuncties 2019-2022” te 
ondertekenen. 

SDD 

8.  Beantwoording schriftelijke vragen inzake bedrijfsvoering BSWW 
eerste helft 2018 

SDD 
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Het college besluit: 
De antwoorden op de schriftelijke vragen van de fractie van D66 inzake de 
bedrijfsvoering BSWW eerste half jaar 2018 vast te stellen. 

9.  Wijziging GR Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Het college besluit: 

- In te stemmen met verzending van de brief aan het dagelijks bestuur 
van het Plassenschap Loosdrecht e.o. waarin wordt ingestemd met 
het vervallen van artikel 10 lid 4 onder voorbehoud van goedkeuring 
door de raad en de raad voor te stellen: 
1. In te stemmen met het laten vervallen van artikel 10 lid 4 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
2. In te stemmen met de inhoud van de brief die door het college 

is verzonden over het vervallen van artikel 10 lid 4 van de GR. 

FD 

10.  Arhi-procedure 
Het college besluit: 
Het ingekomen stuk “Beantwoording GS brief B&W Blaricum, Huizen en 
Laren”, voor kennisgeving aan te nemen. 

Staf 

11.  Snelvaren 
Het college neemt kennis van de proef in augustus 2018 waarbij onder 
andere in gezamenlijkheid door de diverse instanties zal worden 
gesurveilleerd op de plassen. 

 

12.  Raads- en Commissievergaderingen 
Besproken  

Staf 

13.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Besproken  

Staf 

14. V   

15. V   

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 18 juli 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 augustus 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 


