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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 4 oktober 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
mr. drs. P.M. Smit - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1807/160929/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 27 september 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 27 september 2016; 
2. Verslag 2012 t/m 2015, evaluatie en doorontwikkeling 

Interbestuurlijk Toezicht; 
3. Rekenkamercommissie: aankondiging onderzoek meldingen 

openbare ruimte; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

4. Provincie Noord-Holland, vooraankondiging congres omgevingsvisie 
NH 2050: trends en ontwikkelingen op 4 november in Amsterdam; 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 10 oktober 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaar de heer D.de H. tegen afwijzing aanvraag 
gehandicaptenparkeerkaart 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van de heer D. de H. tegen de afwijzing van zijn 
aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren onder aanvulling van het advies van 
de bezwaarschriftencommissie en het aanvullende advies van Argonaut. 

Staf 

6.  Verlenging termijn Regeling Generatiepact gemeente Wijdemeren 2015 
Het college besluit: 
In te stemmen met het verlengen van de Regeling Generatiepact gemeente 
Wijdemeren 2015 tot en met 31 december 2017. 

Staf 

7.   Bezoldiging directeur Tomingroep B.V. 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de afbouw bezoldiging directeur Tomingroep B.V. 
zoals voorgesteld door de Raad van Commissarissen. 

SDO 

8.  Aanvullende bekostiging Stichting Plumego 
Het college besluit: 

SDO 
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Aan Stichting Plumego/Gooi TV een structurele aanvullende bekostiging 
van € 1.360, - per jaar te verstrekken voor de doorgifte van het tv signaal 
via KPN. 

9.  Gehandicapten parkeerkaart mevrouw K.-I. 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van mw. K.-I. ontvankelijk te verklaren; 
2. Het bezwaarschrift van mw. K.-I. ongegrond te verklaren. 

SDO 

10.  Benoeming lid Adviesraad 
Het college besluit: 
De heer A. de Heus als lid van de Adviesraad Sociaal Domein te benoemen 

SDO 

11.  Aanbesteding combinatiefuncties 
Het college besluit: 
De opdracht tot invullen van 1,7 fte combinatiefuncties sport, te gunnen aan 
Sportservice Noord-Holland. 

SDO 

12.  Programmabegroting 2017-2020 
Het college besluit: 

1. De programmabegroting 2017-2020 en de productbegroting 2017-
2020 vast te stellen; 

2. De programmabegroting 2017-2020 aan de raad aan te bieden. 

DVL 

13.  Vestiging ijssalon pand Voorstraat 8 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
In beginsel bereid te zijn om op basis van het “kruimelgevalbeleid” 
medewerking te verlenen aan de vestiging van een ijssalon in het perceel 
Voorstraat 8 te Nederhorst den Berg mits: 

1. Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend; 
2. Eventuele zienswijzen die in het kader van de onder 1 genoemde 

aanvraag kunnen worden ingediend, geen aanleiding geven tot het 
weigeren van de vergunning; 

3. Een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten; 
4. Toestemming van de eigenaar van het perceel wordt overgelegd. 

RO 

14. v   

15. v   

16.  Communicatie 
Besproken 

 

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten  14, 15 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 21 september 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 
  


