NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 5 december 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
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2078/171130/IB
Nr
1.
2.
3.

4. V
5.

6.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 28 november 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Update EMA
2. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 28 november 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
3. Provincie Noord-Holland voor de uitreiking van de Prof. Dr. J.A. van
Kemenadeprijs op 6 december in Haarlem;
Voor kennisgeving aangenomen
4. Kunst aan de Dijk Kortenhoef voor theatervoorstelling ‘Doek’ op 14
december in Kortenhoef;
Wethouders De Kloet en Van Rijkom
5. Gemeente Huizen voor opening steiger en faciliteiten riviercruise
Huizen;
Wethouders De Kloet en Reijn
6. Ondernemend Wijdemeren voor ‘Soep en Schaatsen’ op 8
december in Nederhorst.
Voor kennisgeving aangenomen

Afd.
Staf
Staf

1e wijziging Regeling BABS, rechtspositie buitengewoon ambtenaar
Staf
burgerlijke stand per 1 januari 2018
Het college besluit:
1. Een voorgenomen besluit te nemen ter vaststelling van de 1e
wijziging Regeling rechtspositie BABS per 1 januari 2018;
2. Het voorgenomen besluit ter instemming voor te leggen aan het
Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad.
N.B. wethouder van Rijkom heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging
en besluitvorming over dit agendapunt.
126ste wijziging CAR/UWO looptijd loopbaanadvies per 1 januari 2018
Staf
Het college besluit:
Vast te stellen, de 126ste wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarden
Regeling gemeente Wijdemeren, looptijd loopbaanadvies, van 5 jaar naar 3
jaar, per 1 januari 2018.
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7.

Opstapplaatsen leerlingenvervoer
Het college besluit:
1. Het maken van concrete afspraken over het vervoer van en naar
opstapplaatsen mee te nemen in de nieuwe aanbesteding van het
leerlingenvervoer;
2. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 in alle kernen van de
gemeente te starten met de opstapplaatsen;
3. De gemeenteraad middels een brief te informeren.
Huur locaties consultatiebureau
Het college besluit:
1. De huurovereenkomst tussen G. van de Broek en de gemeente
voor de Dodaarslaan 16 in tweevoud te ondertekenen;
2. De huurovereenkomst tussen Espeet en Voges en de gemeente
voor de Voorstraat 34 voort te zetten;
3. Het per 31 december 2017 resterende budget uit de post
441001022 Centrum voor Jeugd en Gezin over te hevelen naar
2018.
Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde inzake
overtreding van het bestemmingsplan
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te
bewerkstelligen dat de overtredingen op het aan haar toebehorende
perceel beëindigd worden binnen de gestelde begunstigingstermijn na
verzending van het besluit en beëindigd blijven.
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd
van:
1. € 2.000,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
hooiruif op het perceel;
2. € 2.500,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
schuilstal op het perceel.
Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde inzake
overtredingen van het bestemmingsplan
Het college besluit:
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te
bewerkstelligen dat de overtredingen op het aan hem in eigendom
toebehorend perceel beëindigd worden binnen de gestelde
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven.
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd
van:
1. € 3.000,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
stacaravan op het perceel;
2. € 1.500,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het
hokje op het perceel;
3. € 750,- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de
meterkast op het perceel.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 4, 12, 13

Ter kennisname:
 MT-verslag van 22 november 2017
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SDO

SDO

RO

RO

Staf

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2017
de secretaris
de voorzitter
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