NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 4 september 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
ir. J.J. Klink – wethouder
J.H. Boermans - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
Afwezig:
R.M. van Rijn MSc. - wethouder

Nr.: BN/2188/180903/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 28 augustus 2018
Vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland op 28 augustus 2018
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
1. Erfgoedfestival op 9 september 2018 in Hilversum;
Wethouder De Kloet
2. 75e Schippersdag op 18 september 2018 in Loosdrecht;
Wethouder De Kloet
3. Afvaart Vaarkracht op 7 september in Loosdrecht
Wethouder Boermans
Indelingsplan HR 21
Het college besluit:
Het indelingsplan HR 21 Wijdemeren definitief vast te stellen, met in
achtneming van de adviezen over de ingediende zienswijzen.
Erkenning beroep op verjaring
Het college besluit:
Over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaar
van het adres Emmaweg 87 te Kortenhoef.
Zienswijze fusie Gooi & Omstreken en Erfgooiers
Het college besluit:
Een positieve zienswijze af te geven op de voorgenomen fusie tussen
Stichting Woningcorporatie Het Gooi & Omstreken te Hilversum en
woningbouwvereniging Van Erfgooiers te Laren.
Zienswijze fusie Gooi&Omstreken en ’t Goede Woonhuys
Het college besluit:
Een positieve zienswijze af te geven op de voorgenomen fusie tussen
Stichting Woningcorporatie Het Gooi & Omstreken te Hilversum en
woningbouwvereniging ’t Goede Woonhuys te Hilversum.
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Beslissing op bezwaarschrift over toekenning hulp bij huishouden
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren onder aanvulling van de motivering van het besluit.
Wijziging bestemming Kerkstraat 22/24 Nederhorst den Berg
Het college besluit:
De eigenaar van het perceel Kerkstraat 22-24 te Nederhorst den Berg
mede te delen dat het niet bereid is te bevorderen dat het bestemmingsplan
Kern Nederhorst den Berg, voor zover betrekking hebbend op de grond
langs het Kuijerpad die in eigendom is van verzoeker, te wijzigen naar
wonen.
Jachthaven Kortenhoef
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader overleg.
Raadsinformatiebrief rapport herstructurering bedrijventerreinen
Het college besluit:
In te stemmen met concept raadsinformatiebrief, waarin de conclusie van
het onderzoek naar herstructurering van bedrijventerreinen en acties die
hierop kunnen volgen zijn verwoord, en deze te verzenden aan de
gemeenteraad.
Inbreng Gooi en Vechtstreek op MRAbegroting en werkplan 2019
Het college besluit:
1. In te stemmen met de door de regio Gooi en Vechtstreek
voorgestelde reactie op het MRA werkplan en de MRA begroting
2019;
2. Als college het verzoek van de regio af te wikkelen via concept brief
aan de regio;
3. De raad via concept brief te informeren over de punten, genoemd
onder 1. en 2.
Beslissing op bezwaar tegen invorderingsbeschikking
Het college besluit:
Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en;
1. Het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking van 22 maart 2018
ongegrond te verklaren en;
2. De motivering van de invorderingsbeschikking van 22 maart 2018
aan te vullen, voor zover het betrekking heeft op de financiële
draagkracht van betrokkene.
3. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele wijzigingen.
Wijziging bestemming Cannenburgerweg 4 te ’s-Graveland
Het college besluit:
In beginsel bereid te zijn te bevorderen dat de bestemming van het perceel
Cannenburgerweg 4 te ’s-Graveland wordt gewijzigd van bedrijf-2 in wonen
en verzoeker te informeren conform concept brief.
Principeverzoek Oud-Loosdrechtsedijk 30-36F
Het college besluit:
1. In beginsel bereid te zijn te bevorderen dat het bestemmingsplan
voor de percelen Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 wordt gewijzigd, mits
de bestemming wordt beperkt tot het toestaan van de feitelijke
activiteiten en uit onderzoek blijkt dat de wijziging aanvaardbaar is
en dat een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten;
2. Het voorbehoud te maken dat de gemeenteraad beslist over een
bestemmingsplanwijziging.
N.B. Wethouder Klink is belanghebbende en niet aanwezig bij de
beraadslaging.
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Arhi procedure
Besproken.
Raadsvergadering- en commissievergaderingen
Besproken
V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden
Geen bijzonderheden.
V Communicatie
 Weekagenda
 Perslijst
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20.

Ter kennisname:
 DT-verslag van 1 augustus 2018

Vastgesteld in de vergadering van 11 september 2018
de secretaris
de voorzitter
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