NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 6 december 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
mr. drs. P.M. Smit – wethouder
Nr.: BN/1854/161201/IB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 29 november 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 29 november 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Historische Kring Nederhorst den Berg voor uitreiking eerste
exemplaar van boek over 209 begraven inwoners op begraafplaats
Nederhorst den Berg op 17 december;
Burgemeester Smit (o.v.b.) en wethouder Van Rijkom
3. Kunst a/d Dijk voor toneelvoorstelling Ilias in Kortenhoef op 15
december.
Voor kennisgeving aangenomen
Adviesrapporten toegankelijkheid gebouwen
Het college besluit:
1. Ermee in te stemmen om de Regionale Schouwgroep Gooi en
Vechtstreek en de Woon Advies Commissie (WAC) Wijdemeren
adviesrapporten te laten schrijven voor 20 gebouwen en de kosten
van de adviesrapporten van minimaal € 2.000, - te vergoeden;
2. Ermee in te stemmen om een bedrag van € 200, - per adviesrapport,
met een maximum totaalbedrag van € 2.000, - te vergoeden voor de
regionale schouwgroep;
3. Ermee in te stemmen om een reisvergoeding van € 0,28 per km.
plus administratiekosten uit te keren aan de WAC Wijdemeren.
Bezwaarschrift urgentie na bezwaarschriftencommissie
Het college besluit:
1. Als definitie voor intensieve mantelzorg 8 uur per week gedurende 3
maanden te hanteren;
2. Bij de eerstkomende wijziging van de regionale
huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek voor te stellen om in
de toelichting op artikel 1.19 in deze verordening het begrip
mantelzorg toe te lichten met een explicietere formulering die
aanvullend is op de definitie in 1.19, waarbij de definitie onder 1 het
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Afd.
Staf
Staf

SDO

SDO

6.

7.

uitgangspunt is.
3. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verlenen van een
woningurgentie gegrond te verklaren.
Gebruik hardheidsclausule
SDO
Het college besluit:
De hardheidsclausule (art. 6.2 huisvestingsverordening) toe te passen voor
mevrouw M. en haar een urgentie te verlenen op medische gronden (artikel
2.3 van de huisvestingsverordening).
Mandaat en volmachtsbesluit inzake uitvoering Advies en Meldpunt
SDO
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en
jeugdhulpvoorzieningen
Het college besluit:
1. De uitvoering van de aan de gemeenten opgedragen taken met
betrekking tot het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling als bedoeld in het bepaalde bij of krachtens
hoofdstuk 4 van de Wmo 2015 per 1 januari 2017 over te brengen
van Samen Veilig Midden-Nederland naar de Regio Gooi en
Vechtstreek;
2. De uitvoering van de opdrachtverstrekking van
jeugdhulpvoorzieningen aan aanbieders, de controle op
rechtmatigheid van declaraties van jeugdhulpvoorzieningen, de
melding aanvang zorg en de behandeling van klachten in het kader
van de Jeugdwet waartoe behorend de daartoe benodigde
verwerking van persoonsgegevens als vermeld in artikel 5 lid 7 van
de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek over
te brengen naar de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Ter uitvoering van de besluiten vermeld onder 1 en 2 in te stemmen
met de ondertekening van het bijgevoegde mandaat- en
volmachtsbesluit door resp. het college van burgemeester en
wethouders en door de burgemeester;
4. Ter voldoening aan de daaraan in de Awb gestelde eisen het onder
3 vermelde mandaat- en volmachtsbesluit op de in de gemeente
gebruikelijke wijze bekend te maken;
5. In te stemmen met submandatering door de algemeen directeur voor
het onderdeel ‘uitvoering taken Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling’ aan de manager maatschappelijke
dienstverlening bij de Regio én voor de taak uitvoering
opdrachtverstrekking van jeugdhulpvoorzieningen aan de manager
inkoop en contractbeheer bij de Regio.
6. In te stemmen het mandaatbesluit aan de Stichting Samen Veilig
Midden-Nederland in te trekken voor de twee taken op het gebied
van de jeugdwet;
De burgemeester besluit:
De volgende machtigingen in te trekken, behalve voor cliënten die
vanaf 1 januari 2017 nog onder verantwoordelijkheid van Veilig
Thuis Utrecht vallen:
- De medewerkers SAVE van de Stichting Samen Veilig MiddenNederland
- De medewerkers SAVE van de Stichting William Schrikker
Groep
- De medewerkers SAVE van de Stichting Gereformeerde
Jeugdbescherming;
- De medewerkers SAVE van het Leger des Heils
Jeugdbescherming en Reclassering;
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om de gemeente te vertegenwoordigen in civiele procedures op
grond van artikel 6.1.8. van de jeugdwet.
Intrekken besluit 11 oktober 2016
Het college besluit:
Gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 26 oktober 2016 het
besluit van 11 oktober 2016 om een last onder dwangsom op te leggen aan
de heer R. v.d. B. met betrekking tot overtredingen in strijd met de
bestemming op het perceel kadastraal bekend LDT, sectie F nummer 888,
in te trekken.
Aanvulling last onder dwangsom Cannenburgerweg 71 te Ankeveen
Het college besluit:
De op 29 juli 2014 aan V.o.f. B. opgelegde last onder dwangsom aan te
vullen teneinde de overtreding van artikel 2.1 eerste lid onder b van de
Wabo ongedaan te maken, voor zover het betreft het aanleggen van
paardenbakken en een longeercirkel op het perceel CW 71 te Ankeveen,
die zich bevinden in het plangebied van het voorheen geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied II’.
Beslissing op bezwaarschrift R.W. v.d. W.
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van R.W. v.d. W. ontvankelijk en ongegrond te verklaren
onder aanvulling van de motivering.
Huurwoningen Nedervecht
Het college besluit:
De brief aan Lithos betreffende de gemaakte afspraak over de huurprijs van
in totaal 23 woningen in Nedervecht te verzenden.
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Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13

Ter kennisname:
 MT-verslag van 23 november 2016

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2016
de secretaris
de voorzitter
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