NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 5 juni 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
ir. J.J. Klink – wethouder
J.H. Boermans - wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris

Nr.: BN/2162/180605/DB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 29 mei 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland op 29 mei 2018
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
1. Defilé Avondvierdaagse Kortenhoef op 8 juni 2018
Burgmeester
Procedureregeling HR21
Het college besluit:
De procedureregeling functiebeschrijving en –waardering HR21 vast te
stellen.
Inzet gemeente bij herindelingsproces
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen dat de gemeente Wijdemeren er voor kiest om
voor 2028 een samenvoeging te realiseren tot één gemeente Gooi en
Vecht.
2. De raad voor te stellen dat de gemeente Wijdemeren alle tussenvormen
van ambtelijke en bestuurlijke fusie uitsluit.
3. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.
Bekrachtigingsbesluit Jaarrekening 2017
Het college besluit:
Te bekrachtigen de raad voor te stellen:
De jaarstukken 2017 vast te stellen.
1. Het positieve resultaat ad. € 1.930.870 te storten in de Algemene
Reserve
2. Aan de algemene reserve in 2018 vervolgens een bedrag ad.
€ 1.202.533 te onttrekken.
Overheveling middelen uit 2017 naar 2018:
a
b
c
d

Restant Klijnsma middelen
Restant OKE gelden
Reintegratiemiddelen
Sociaal makelaar
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€ 14.000
€ 126.753
€ 150.833
€ 35.000

Afd.
Staf
Staf

Staf

Staf

Staf

SDD

8.

9.

10.

e
f
g
h
i
j
k
l
m

Toegankelijk maken gebouwen
Innovatiebudget SD
Pilot budgetbeheer
Combinatiefuncties
Verzilverleningen
Kernenbeleid
Onderhoud bruggen
Uitvoering veiligheidsplan
Onderhoud begraafplaatsen

n

Inloopvoorzieningen
besluit 19 dec. 2017)
Totaal bestemmingen

€ 211.581
€ 98.818
€ 42.000
€ 199.204
€ 100.000
€ 30.000
€ 86.400
€ 16.980
€
4.800
€1.116.369
€ 86.164 (college
€1.202.533

Na bestemming resteert per saldo een toevoeging aan de algemene
reserve van € 728.337.
Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering handhavend optreden
SDD
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.
Beslissing op bezwaarschrift tegen handhaving illegale bewoning
SDD
recreatiewoning
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.
Toelatingsdocument volwasseneneducatie
SDD
Het college besluit:
1. Het toelatingsdocument volwasseneneducatie vast te stellen;
2. De algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek met
terugwerkende kracht, per 1 januari 2018, te mandateren met het recht
tot het verlenen van ondermandaat om een inkoopprocedure, voor de
volwasseneneducatie te starten en uit te voeren;
3. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze nota en
meegeleverde bijlagen totdat de aanvang van de dienstverlening heeft
plaatsgevonden op 1 januari 2019;
4. De algemeen directeur van de Regio te mandateren met het recht tot
het verlenen van ondermandaat om namens de gemeente uitvoering te
geven aan:
a. de opdrachtverstrekking van volwasseneneducatie aan (een)
aanbieder(s).
b. de controle op rechtmatigheid van declaraties van
volwasseneneducatie.
c. de behandeling van klachten.
d. de benodigde verwerking van persoonsgegevens en de
uitoefening van taken die van toepassing zijn op grond van de
Algemene verordening gegevensbescherming.
5. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen
directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om de toelatingsbeslissing
van de opdracht te nemen en de gunning van de opdracht uit te voeren;
6. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de algemeen
directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek om het beheer van de
overeenkomst volwasseneneducatie uit te voeren. Hiertoe wordt in
ieder geval gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van
nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten,
die hiermee verband (kunnen) houden, tot met uitzondering van het
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voeren van een rechtsgeding.
Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Het college besluit:
Daken op gemeentelijke gebouwen in beginsel beschikbaar te stellen voor
het collectief opwekken van zonne-energie in de vorm van
Postcoderoosprojecten door de Energiecoöperatie Wijdemeren onder de
volgende, onder verantwoordelijkheid van de wethouder Duurzaamheid
nader uit te werken voorwaarden:
1. De gemeente oordeelt op basis van onderzoek door een externe
deskundige per geval of het project technisch mogelijk is.
2. Er wordt een recht van opstal gevestigd; het ontwerpcontract tussen de
gemeente Hilversum en de energiecoöperatie Hilverzon dient daarbij
als voorbeeld;
3. Alle kosten van onderzoek, plaatsing en vastlegging van de
voorwaarden komen voor rekening van de energiecoöperatie.
4. De gemeente vraagt geen vergoeding voor het gebruik van het dak.
5. Voor het gebruik van het dak van De Fuik in beginsel toestemming te
verlenen;
6. Per geval af te wegen of er argumenten zijn om een andere keuze te
maken;
7. Er mag geen sprake zijn van exclusiviteit voor Energiecoöperatie
Wijdemeren.
Machtiging vrije kavels Nedervecht
De burgemeester besluit:
1. De machtiging d.d. 9 februari 2017 van mevrouw drs. B.R. van Henten
– Meijer, voor het ondertekenen van de koopovereenkomsten van de
vrije kavels in het project Nedervecht in te trekken;
2. De heer J.J. de Kloet te machtigen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomsten van de vrije kavels in het project Nedervecht.

11.

12.

FD

Het college besluit kennis te nemen van:
3. Het intrekken van de machtiging d.d. 9 februari 2017 van mevrouw drs.
B.R. van Henten – Meijer, voor het ondertekenen van de
koopovereenkomsten van de vrije kavels in het project Nedervecht;
4. Het besluit van de burgemeester om de heer J.J. de Kloet te machtigen
voor het ondertekenen van de koopovereenkomsten van de vrije kavels
in het project Nedervecht.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Staf
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Staf
Besproken

13.
14.
15.
16.
17.

FD

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15 en 16

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