NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 31 oktober 2017
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
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2051/171026/TB
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9.

10.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 24 oktober 2017
Vastgesteld
Uitnodigingen:
1. Atriumlezing in Den Haag op 9 december;
2. Expositie Licht in de Dillewijn Ankeveen op 17 november + 19
november in wisselende samenstelling.
Hele college
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 13 november 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Najaarsrapportage
Het college besluit:
1. De najaarsrapportage 2017 vast te stellen
2. De najaarsrapportage 2017 aan de raad aan te bieden middels
raadsvoorstel.
Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2016/2017
Het college besluit:
Het controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2016/2017 ten
behoeve van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.
Liquidatiesaldo SintJozefzorg
Het college besluit:
In te stemmen met de herbestemming van het liquidatiesaldo van de Sint
Jozefschool Avondschool naar de Avondschool Actief.
Nieuwe Verordening Plassenschap Loodrecht e.o.
Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de Verordening Plassenschap
Loosdrecht;
2. De raad te vragen in te stemmen met de Verordening Plassenschap
Loosdrecht volgens concept raadsvoorstel.
Pilot Schuldhulpverlening
Het college besluit:
Akkoord te gaan met de pilot Schuldhulpverlening. De kosten te dekken uit
de door de gemeenteraad op 23 maart 2017 ter beschikking gestelde
middelen ad € 42.000,-Bijdrage oriëntatieprogramma Gooi on Stage
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Afd.
Staf
Staf

Staf
DVL

DVL

SDO

RO

SDO

SDO

11.

12.

Het college besluit:
in te stemmen met het verlenen van een bijdrage van € 1.264,03 aan het
Gooi on Stage voor 2018. Dit bedrag te bekostigen uit het
Participatiebudget, grootboek nummer 434002.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (Wgr) Plassenschap
RO
Loosdrecht
Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht met
betrekking tot:
a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr en
overige wetgeving;
b. wijzigingen die voortvloeien uit gemeentelijke herindelingen;
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst
van de regeling;
d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst
aan de praktijk en herstellen van een fout of omissie;
e. wijzigingen die betrekking hebben op het verminderen van het
aantal leden in de Plassenraad.
2. De gemeenteraad op grond van artikel 1, tweede lid Wgr
toestemming te vragen om de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. aan te gaan en hiertoe
concept raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.
3. Na verkregen toestemming als bedoeld onder 2. te besluiten om de
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. te
wijzigen.
Bouw Cultureel Centrum Kortenhoef
RO
Het college besluit:
1. Zich voor te nemen met PeJoLam en Interveni een overeenkomst af
te sluiten voor de verkoop van De Dobber c.a. en de bouw van het
Cultureel Centrum Kortenhoef (CCK);
2. De raad over het voornemen tot verkoop schriftelijk te informeren en
te vragen binnen twee weken haar wensen en/of bedenkingen
hierover schriftelijk kenbaar te maken;
3. De muziekverenigingen Amicitia en B-Mol gedurende 10 jaar
gezamenlijk een jaarlijkse tegemoetkoming te verstrekken van €
2.500 voor de huur van o.a. een podium na positieve besluitvorming
door de raad;
4. De raad voor te stellen een bestemmingsreserve revitalisering
Winkelcentrum De Meenthof in te stellen;
5. De raad voor te stellen de opbrengst van de verkoop van De Dobber
c.a. na aftrek van de boekwaarde te storten in de
bestemmingsreserve revitalisering Winkelcentrum De Meenthof;
6. De raad voor te stellen de aanlegkosten van het Cultureel Centrum
Kortenhoef te dekken uit de bestemmingsreserve revitalisering
Winkelcentrum De Meenthof;
7. De raad voor te stellen de vergoeding aan de muziekverenigingen
Amicitia en B-Mol voor de huur van een podium te dekken uit de
bestemmingsreserve revitalisering Winkelcentrum De Meenthof;
8. De raad voor te stellen het resterende bedrag in de
bestemmingsreserve revitalisering Winkelcentrum De Meenthof te
bestemmen voor de herinrichting van de openbare ruimte in en
rondom Winkelcentrum De Meenthof;
9. In te stemmen met de huurovereenkomst met DSO voor het CCK na
positieve besluitvorming in de raad;
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10. In te stemmen met de buitengebruikstellingsverklaring van ruimte in
de Regenboogschool na positieve besluitvorming door de raad;
11. Bij de bouw rekening te houden met verplaatsbaarheid en
hergebruik waardoor de ontwikkeling van een Integraal Kind
Centrum (IKC) doorgang kan vinden;
12. De bijlagen bij het raadsbesluit als geheim te bestempelen totdat de
geheimhouding door het college en/of de raad wordt opgeheven en
deze bijlagen bij de griffie ter inzage te leggen (art. 25 lid 2
Gemeentewet).

13.

14.

De burgemeester besluit:
13. Wethouder Reijn te machtigen de ‘Ontwikkeling- en
Koopovereenkomst Cultureel Centrum Kortenhoef en Verkoop De
Dobber’, de verklaring buitengebruikstelling en de
huurovereenkomst te tekenen, voortvloeiend uit onderhavig besluit.
Bestemmingswijzigingen en herontwikkeling Nieuw-Loosdrechtsedijk
87/89
Het college besluit:
1. Na ontvangst van een ontwerpbestemmingsplan tot wijziging van
het gebruik van het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 van
agrarisch naar wonen, een verslag van het communicatietraject en
een getekende planschadeverhaalsovereenkomst dit
ontwerpbestemmingsplan om advies aan de commissie Ruimte en
Economie voor te leggen;
2. Na instemmend advies ad 1. de wettelijke procedure en het
vooroverleg te starten;
3. Een verzoek om naast de voormalige boerderij een extra woning te
mogen bouwen ter compensatie van de sloop van de
oorspronkelijke agrarische bebouwing, na ontvangst daarvan, op
eigen merites te bezien;
4. Het realiseren van woningen op het oostelijk deel van het perceel
slechts aan de orde is in samenhang met en als onderdeel van het
project Het Achtererf;
5. Eerst indien meer duidelijk is over ad 4, hierover een standpunt kan
worden ingenomen.
Nota Reserves en Voorzieningen 2017
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 en
de Bijlage bij Nota Reserves en Voorzieningen 2017;
2. Akkoord te gaan met de vrijval van reserves conform de Bijlage bij
de Nota Reserves en Voorzieningen 2017;
3. Akkoord te gaan met het voorstel om een reserve Volkshuisvesting
in te stellen waarvan de kenmerken zijn beschreven in de Nota
Reserves en Voorzieningen 2017;
4. Akkoord te gaan met het voorstel om een reserve
Afvalstoffenheffing in te stellen waarvan de kenmerken zijn
beschreven in de Nota Reserves en Voorzieningen 2017;
5. Akkoord te gaan met het voorstel om de voorziening pensioenen
wethouders en de voorziening pensioenen voormalig wethouders
samen te voegen;
6. Akkoord te gaan met het voorstel om de reserve
Gebiedsontwikkeling Wijdemeren op te heffen en bij de evaluatie
van de Structuurvisie de verordening zodanig aan te passen dat de
Reserve Volkshuisvesting in de plaats komt van de Reserve
Gebiedsontwikkeling;
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RO

DVL

7. De nota Reserves en Voorzieningen 2017 en de Bijlage bij de Nota
Reserves en Voorzieningen 2017 ter vaststelling aan te bieden aan
de raad.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen

15.
16.
17.
18.

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17

Ter kennisname:
 MT-verslag van 18 oktober 2017
Vastgesteld in de vergadering van 7 november 2017
de secretaris
de voorzitter
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