NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 5 september 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
drs. J. Visser - gemeentesecretaris
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 29 augustus 2017
Vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 29 augustus 2017;
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
2. Schouwdiner Waterschap Amstel Gooi&Vecht op 8 november in
Muiden;
Burgemeester
3. Ondernemersavond en netwerkborrel op 19 september in
Loosdrecht;
Hele college
4. Schippersdag op 19 september in Loosdrecht;
Burgemeester, wethouder de Kloet
5. Wijdegatconcert op 9 september in Kortenhoef;
Wethouders De Kloet, Van Rijkom
Beslissing op bezwaarschrift tegen beslissing over indicering hulp bij
het huishouden
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.
Beantwoording vragen fractie PvdA/GroenLinks
Het college besluit:
De vragen van de fractie PvdA/GroenLinks Wijdemeren van 2 augustus .jl.,
te beantwoorden door middel van concept brief.
Verkoop ambtswoning
Het college besluit:
1. Gehoord hebbende de wensen en bedenkingen van de raad,
definitief over te gaan tot verkoop van de ambtswoning Dammerweg
9 te Nederhorst den Berg;
2. De woning via een openbare procedure middels inschrijving bij de
notaris te koop aan te bieden, waarbij de minimale verkoopprijs
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wordt bepaald op basis van taxatie;
3. De woning aan de hoogste inschrijver te verkopen, op voorwaarde
van een positieve uitkomst van de uit te voeren BIBOB-toets.
Verkoop grond Oud Loosdrechtsedijk
Het college besluit:
Tot verkoop van een perceel grond van circa 130 m2, zijnde water aan de
achterzijde van een perceel aan de Oud Loosdrechtsedijk, aan de
eigenaren van dat adres, thans onrechtmatig in gebruik, voor een prijs van
€ 1.820 kosten koper.
Visie Emmaweg Kortenhoef
Het college besluit:
Naar aanleiding van de door Vereniging Landeigenaren Emmaweg
Kortenhoef (VLEK) ingediende verkavelingsstudie voor de Emmaweg te
Kortenhoef te reageren middels concept brief.
Memo ondernemersavond 19 september 2017
Het college besluit:
Kennis te nemen van de voorbereiding van de ondernemersavond met
Ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren op 19 september a.s.
Onderzoeksrapport BSWW
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport;
2. Kennis te nemen van de brief van het bestuur van
Belastingsamenwerking SWW aan de colleges en raden van
deelnemende gemeenten;
3. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 van de
WOB geheimhouding op te leggen op dit voorstel en bijbehorende
bijlagen totdat de persbijeenkomst op 12 september 2017 heeft
plaatsgevonden.
Deelplan 1 Porseleinhaven
Het college besluit:
Kennis te nemen van de uitwerking van deelplan 1 binnen de kaders van
het in 2016 vastgestelde toetsplan.
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Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Geen bijzonderheden
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13

Ter kennisname:
 MT-verslag van 16 augustus 2017

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