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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 5 april 2016 

 

Aanwezig:  
drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn – wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.H. Frijdal – wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder 
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris 
Afwezig: 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof) 

 
         Nr.: BN/1676/160331/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 29 maart 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 29 maart 2016; 
2. Brief Provincie Noord-Holland over vervolg bestuurskrachtonderzoek 

Gooi en Vechtstreek; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. 10 jarig bestaan van de voedselbank op 12 mei in Huizen; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Netwerkborrel Ondernemend Wijdemeren op 18 april in Kortenhoef; 
Burgemeester, wethouders Reijn en Frijdal 

5. Voorjaarsconcert AMV Crescendo op 16  april in Nederhorst den 
Berg; 

Burgemeester o.v.b. 

Staf 

4.   112e wijziging CAR/UWO, technische wijzigen CAR/UWO met als doel 
technische onvolkomenheden in de regeling te herstellen met ingang 
van 1 april 2016 
Het college besluit: 
Vast te stellen de 112e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-
Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO), technische 
wijzigingen CAR/UWO met als doel technische onvolkomenheden in de 
regeling te herstellen per 1 april 2016. 

Staf 

5.  113e wijziging CAR/UWO, aandachtspunten in verband met invoering 
nieuwe hoofdstuk 3 CAR de aanpassing van de overige hoofdstukken 
van de CAR/UWO, per 1 januari 2016 
Het college besluit: 
Vast te stellen de 113e wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-
Regeling, aandachtspunten in verband met de invoering nieuw hoofdstuk 3 
CAR en de aanpassing van de overige hoofdstukken van de CAR/UWO per 
1 januari 2016. 

Staf 

6.  Plan van aanpak combinatiefuncties 2017-2020 SDO 
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Het college besluit: 
1. In te stemmen met voortzetting van de combinatiefuncties sport en 

cultuur voor gemeente Wijdemeren na 2016 volgens het Plan van 
aanpak Combinatiefuncties 2017-2020; 

2. De opdracht voor invulling van de combinatiefuncties 2017-2020 
onderhands aan te besteden; 

3. De ambtelijke organisatie opdracht te geven het Plan van Aanpak 
combinatiefuncties uit te werken tot concrete werkplannen.  

7.  Projectplan visie onderwijshuisvesting 
Kennis te nemen van het projectplan “Visie Onderwijshuisvesting”. 

SDO 

8.  Actie “Schoon door de poort “  BSWW 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het laten opwerken van de belastingbestanden; 
2. Om de kosten €  17.040,-- ten laste te brengen van het 

rekeningresultaat 2015. 

DVL 

9.  Last onder dwangsom Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het verzoek van mevrouw E.d.G. om de begunstigingstermijn ten aanzien 
van de last onder dwangsom op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 op 
te schorten niet te honoreren.  

RO 

10.  Beroep op het overgangsrecht van het bestemmingsplan 
“Plassengebied” door de bewoner van het object Oud-
Loosdrechtsedijk 251t (appartementencomplex “De Holm”) te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de bewijsbeoordeling- en waardering; 
2. Vast te stellen dat het gebruik van het hotel-appartement aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 251t voor permanente bewoning valt onder 
het gebruiksovergangsrecht van het bestemmingsplan “Eerste 
Herziening Plassengebied”. 

RO 

11. v   

12. v   

13.  Communicatie 
Besproken 

 

14.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 11, 12 

 

 
Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 23 maart 2016 
  
Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2016 
de secretaris               de voorzitter 


