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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 6 februari 2018 

 

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/2114/180206/DB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 30 januari 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland op 30 januari 2018  
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
- Openingsfeest De Oranjerie op 14 februari in ’s-Graveland:  

wethouders Reijn en Van Henten 
- Carnavalsvereniging De Turftrappers voor de receptie op 10 februari in 

Kortenhoef: wethouder Reijn 
- Carnavalsvereniging De Schuimlikkers voor receptie op 10 februari in 

Ankeveen: wethouder Van Rijkom 

Staf 

5.  Beantwoording vragen D66 over aankoop kantoorpand Regio Gooi & 
Vechtstreek 
Het college besluit: 
De vragen van de fractie van D66 over de aankoop van het Regiokantoor te 
beantwoorden. 

SDD 

6.     V Bezwaar urgentie familie N. 
Het college besluit: 
Familie N. een urgentieverklaring te verlenen op grond van Hoofdstuk 2 
artikel 2.3. lid 7 en artikel 2.4. van de huisvestingsverordening Gooi en 
Vechtstreek 2015. 

SDD 

7.  1ste begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen op de 1ste wijziging 
begroting 2018 Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek. 

SDD 

8.  Reactie op het advies van de adviesraad Sociaal Domein 
Het college besluit: 
Akkoord te gaan met het versturen van de reactie op het advies van de 
Adviesraad Sociaal Domein inzake de Verordening tot wijziging van de 
Verordening Re-integratie, Loonkosten en Studietoeslag Wijdemeren 2015. 

SDD 

9.  Verzilverlening 
Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. In te stemmen met de invoering van de Verzilverlening. 

SDD 
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2. De 'Verordening Verzilverlening gemeente Wijdemeren’ vast te stellen. 

3. In te stemmen met: 

a. Het te lenen bedrag vast te stellen op maximaal € 30.000,- per 
lening; 

b. Het budgetplafond vast te stellen op € 300.000,--; 

c. De lening beschikbaar te stellen voor inwoners met een bruto-
inkomen tot  37.000, -,  zijnde het modale inkomen vastgesteld door 
het CPB; 

d. De lening beschikbaar te stellen voor woningen met een WOZ-
waarde van maximaal € 600.000,- 

4. De dekking van de rente- en beheerskosten te voldoen uit het budget  
      woonvoorzieningen Wmo. 

10.  Analyse armoedemonitor van KWIZ    
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport van KWIZ en de analyse van deze 

armoedemonitor; 
2. De commissie MZ te informeren over het rapport van KWIZ en de 

analyse van deze armoedemonitor; 
3. De wethouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

SDD 

11.  Plan Groenewoud/aanmeldnotitie voor m.e.r.-beoordeling 
Het college besluit: 
Dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is op grond van hetgeen 
is opgenomen in de “Aanmeldingsnotitie van de m.e.r.-beoordeling 
Groenewoud”. 

FD 

12.  Ontwerpbestemmingsplan Groenewoud 
Het college besluit: 
1. De commissie Ruimte & Economie te verzoeken het 

ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de wettelijke procedure en 
het bestemmingsplan als ontwerp ter visie te leggen; 

2. De wethouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

FD 

13.  Aansluiten statiegeldalliantie  
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van de GAD omtrent de 

statiegeldalliantie; 
2. Aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. 

FD 

14.  Wijziging bestemming perceel te Ankeveen 
Het college besluit: 
Verzoeker mede te delen dat geen medewerking wordt verleend aan het 
wijzigen van de bestemming van het perceel te Ankeveen van agrarisch in 
(recreatie)woning conform de bij dit advies gevoegde conceptbrief. 

FD 

15.  Visie polder Kortenhoef   
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden. 

FD 

16.  Bestemmingsplan te Loosdrecht   
Het college besluit: 
1. Het bestemmingsplan perceel te Loosdrecht vast te stellen; 
2. Te beslissen op de zienswijzen, zoals verwoord in de commentaarnota 

zienswijzen. 

FD 

17.  Raadsvoorstel toiletvoorziening strandje De Wijde Blik  
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden. 

FD 

18.  Agendapunt ingetrokken. FD 

19.  Inventarisatie samenwerkingsmogelijkheden gemeente Wijdemeren en 
gemeente Hilversum 

Staf 
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Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de inventarisatie 
2. De werkgroep van ambtenaren van Hilversum en Wijdemeren, in 

overleg met Hilversum,  opdracht te geven de in de inventarisatie 
genoemde onderwerpen verder uit te werken met een prioriteit voor de 
belastingsamenwerking en financiële administratie. De uitwerking omvat 
in ieder geval de financiële consequenties en mogelijk overige 
randvoorwaarden en een planning.  

20.  Stand van zaken organisatieontwikkeling 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het commissiestuk stand van zaken 

organisatieontwikkeling; 
2. De commissie bestuur & middelen middels het commissiestuk te 

informeren over de stand van zaken van het op 6 juli 2017 vastgestelde 
plan voor de organisatieontwikkeling. 

Staf 

21.  Leidraad Regiobestuur  
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de Leidraad Regiobestuur. 

Staf 

22.  Aangaan vaste leningen in 2018 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het aangaan van vaste leningen in 2018 voor een 

bedrag van maximaal € 15 miljoen; 
2. De directeur Sociaal Domein en Dienstverlening te mandateren om de 

leningen aan te gaan tot een maximum van € 15 miljoen. 

FD 

23.  Reconstructie Oud-Loosdrechtsedijk 
Het college besluit: 
1. Na afweging van alle scenario’s de uitvoering werkzaamheden Oud- 

Loosdrechtsedijk te knippen; 
2. Te starten met uitvoering werkzaamheden aan de waterleiding; 
3. De werkzaamheden aan het riool uit te stellen naar op zijn vroegst 

oktober; 
4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief. 

 

24. V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden 
Geen bijzonderheden. 

Staf 

25. V Communicatie 

 Weekagenda 

 Perslijst 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

26.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 6, 24 en 25 

 

 
  
Vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2018 
de secretaris               de voorzitter  
 


