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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 5 juli 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/1743/160630/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 28 juni 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 28 juni 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 18 juli 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2015 
Het college besluit: 
Vast te stellen dat geen verrekening voor eventuele neveninkomsten van 
burgemeester en wethouders (politieke ambtsdragers) hoeft plaats te 
vinden over het verrekeningsjaar 2015. 

Staf 

6.  Beslissing op bezwaar de heer S. en mevrouw S.-W. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van de heer S. en mevrouw S. –W. ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder 
aanvulling van hetgeen in het advies van de Bezwaarschriftencommissie is 
overwogen. 

Staf 

7.  Mandaatverlening benoeming gemeentelijke lijkschouwer 
Het college besluit: 
De directeur publieke gezondheid bij de regio Gooi en Vechtstreek mandaat 
te verlenen tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot aanwijzen van de 
gemeentelijke lijkschouwer(s). 

SDO 

8.  Overeenkomsten Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd (POH-Jeugd) 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de dienstverleningsovereenkomsten POH-Jeugd. 

SDO 

9.  Procedure verkoop onroerende zaken 
Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren met een brief over de procedures voor de 
verkoop van onroerende zaken. 

RO 

10. v   

11.  Aanleggen 15 parkeerplaatsen achter het gemeentehuis 
Het college besluit: 

1. Voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het 

RO 
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gemeentehuis een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor 
een periode van vijf jaar; 

2. Het afdelingshoofd RO te mandateren voor het tekenen van de 
omgevingsvergunning. 

12. v   

13. v   

14.  Communicatie 
Besproken  

 

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 10, 12, 13 

 

 
 Ter kennisname: 

 MT-verslag van 22 juni 2016 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 


