NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 4 april 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
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 28 maart 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 28 maart 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Netwerkborrel van Ondernemend Wijdemeren op 10 april in
Kortenhoef
Wethouder Reijn
Handhavingszaak de Waterburcht B.V.
Het college besluit:
Akkoord te gaan met opheffing beslagen op geadresseerden onder de
voorwaarden dat de kosten van beslag worden vergoed, de schade van
geadresseerde niet wordt vergoed en met de afspraak dat nog twee huisjes
binnen een termijn van 2 jaar worden verwijderd en verwijderd blijven.
Vordering 2 lokalen OBS De Linde
Het college besluit:
Vanaf het schooljaar 2017-2018 twee lokalen in OBS De Linde te vorderen
ten behoeve van Jenaplanschool de Sterrenwachter.
Jongerenwerk 2017
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie Jongerenopbouwwerk 2016 van
stichting Jeugd-Punt;
2. In te stemmen met het programma en de offerte voor
“Jongerenopbouwwerk Wijdemeren 2017” van stichting Jeugd-Punt;
3. Het gebruik van de jongerenlocatie op de Oud-Loosdrechtsedijk 2
voor het jongerenwerk voort te zetten.
Subsidie Dierenambulance
Het college besluit:
1. Stichting Dierenambulance een subsidie van € 2.500,- te betalen,
naast een bedrag van € 10,-- per rit voor wilde dieren;
2. In overleg met de Stichting Dierenambulance voor 2018 toe te
werken naar vast bedrag per geleverde dienst.
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Steunbetuiging aan voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie als
UNESCO-werelderfgoed
Het college besluit:
1. In te stemmen met het betuigen van steun aan het voordragen van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO-werelderfgoed;
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Reijn te machtigen
om de steunbetuiging te ondertekenen;
3. Akkoord te gaan met de inhoud van de raadsinformatie.
Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde m.b.t. diverse
overtredingen
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te
bewerkstelligen dat de overtredingen op zijn perceel beëindigd worden
binnen de gestelde begunstigingstermijn na verzending van het besluit.
Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt er een dwangsom verbeurd
van:
 € 10.000,-ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het
botenhuis;
 € 2.000,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
schuur met twee overkappingen;
 € 2.000,-- ineens voor graven van de insteekhaven;
 € 1.500,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
houtwal;
 € 1.500,- ineens voor het opslaan en opgeslagen houden van de
gestapelde bak- en kalkzandstenen en diverse bouwmaterialen.
Cultureel Centrum Kortenhoef
Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitwerken van plannen samen met Interveni
voor de realisatie van een Cultureel Centrum Kortenhoef bij de
Regenboogschool;
2. In te stemmen met het opstellen van een conceptkoopovereenkomst voor de Dobber met PeJoLam en Interveni;
3. Voor de Dobber een taxatie van de verkoopwaarde op te laten
stellen.
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Ter kennisname:
 MT-verslag van 22 maart 2017

Vastgesteld in de vergadering van 11 april 2017
de secretaris
de voorzitter
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