NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 6 juni 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

Nr.: BN/1713/160527/TB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 31 mei 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 31 mei 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. SV ’s-Graveland voor de officiële ingebruikname van zonnepanelen
op het dak van het clubhuis in ’s-Graveland op een nog nader te
bepalen datum.
Burgemeester Smit en kandidaat-wethouder Smit (o.v.b.)
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 20 juni 2016
Voor kennisgeving aangenomen
116e wijziging CAR/UWO, revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO
per 1 januari 2016
Het college besluit:
Vast te stellen de 116e wijziging van de collectieve
ArbeidsvoorwaardenRegeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO),
in verband revisie toelichting bij de CAR/UWO, per 1 januari 2016.
Protocol ‘overdracht schoolgebouw van schoolbestuur aan gemeente’
Het college besluit:
1. Het protocol ‘overdracht schoolgebouw van schoolbestuur aan de
gemeente’ vast te stellen;
2. De raad het protocol toe te sturen;
3. De burgemeester te verzoeken wethouder Van Rijkom te machtigen
dit protocol te ondertekenen. Dit geschiedt met terugwerkende
kracht tot 14 april 2016, de datum van ondertekening.
Intentiebesluit verplaatsing podiumfunctie de Dobber
Het college besluit:
De commissie Maatschappelijke Zaken te horen over de voorgestelde
oplossingsrichting voor een alternatieve invulling van de podiumfunctie van
de Dobber.
Woningmarktregio
Het college besluit:
Conform bijgevoegd voorstel in te stemmen met:
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1. Het voorstel (samen met andere gemeenten in de regio Gooi en
Vechtstreek) een woningmarktregio in de zin van de Woningwet te
vormen op de schaal van de Metropoolregio Amsterdam (MRA),
bestaande uit 24 gemeenten en 44 woningcorporaties zoals
aangegeven in de bijlagen;
2. De uitvraag voor zienswijzen naar aanleiding van dit besluit via de
regio Gooi en Vechtstreek te laten coördineren door de Stadsregio
Amsterdam (SRA) namens alle 24 gemeenten en de terugkoppeling
van de ontvangen zienswijzen via de regio Gooi en Vechtstreek
terug te koppelen aan de individuele colleges;
3. Na besluit van de minister tot vorming van de woningmarktregio’s
positieve medewerking te verlenen aan eventuele
ontheffingsverzoeken van woningcorporaties met onze regio als
kernregio om te kunnen blijven investeren in woningmarktregio’s
waarin zij ook bezit hebben.
Subsidiebeleid 2017
Het college besluit:
1. Het voorstel voor subsidiebeleid 2017 met bijlagen voor te leggen
aan de gemeenteraad;
2. Na vaststelling van de voorgestelde kaders de Algemene
Subsidieverordening met het beleid te harmoniseren.
Krediet herinrichting Zuidereinde Zuid te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen een krediet groot € 704.000, - beschikbaar te
stellen voor de herinrichting van het Zuidereinde Zuid in ’sGraveland;
2. In te stemmen met de aanwijzing tot 30 km/h zone van het gebied.
Krediet herinrichting De Kwakel te Kortenhoef
Het college besluit:
De raad voor te stellen het ontwerp voor de herinrichting van De Kwakel
voor kennisgeving aan te nemen.
Krediet herinrichting rondom Meesterhof te Kortenhoef
Het college besluit:
De raad voor te stellen voor de herinrichting van de aanliggende straten
rond het bouwproject Meesterhof een krediet van € 160.000, - uit het
Investeringsplan (BOR-287) beschikbaar te stellen.
Krediet rioolverbreding Berkenlaan en Lindelaan te Loosdrecht
Het college besluit:
De raad voor te stellen voor de verbreding van het riool in de Berkenlaan en
Lindelaan een krediet onder BOR-311 van € 200.000, - beschikbaar te
stellen.
Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. theehuis
Het college besluit:
1. Het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen voor het
afwijken van het gebruik van een bijgebouw op het perceel Oude
Meentweg 2 te ’s-Graveland ten behoeve van een theeschenkerij ter
inzage te leggen;
2. Het college te adviseren om het ontwerpbesluit onder 1 genoemd
gelijktijdig met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage
te leggen.
Wijziging bestemming perceel Middenweg 33 te Nederhorst den Berg
Het college besluit:
De (binnenplanse) wijzigingsprocedure met betrekking tot het perceel
Middenweg 33 te Nederhorst den Berg op grond van het bestemmingsplan
Horstermeer, conform het verzoek van de initiatiefnemer te beëindigen.
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Uitvoeringsprogramma OFGV 2016 en 1e kwartaalrapportage 2016
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma OFGV 2016;
2. Het programma ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden;
3. Kennis te nemen van de 1e kwartaalrapportage 2016.
Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013;
Het college besluit, de raad voor te stellen om:
1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013;
2. Te beslissen op de ingekomen zienswijzen, zoals is verwoord in de
bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
commentaarnota zienswijzen.
Verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen op
het perceel Noordereinde 131 te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. De zienswijze op de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
af te geven;
3. De omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen aan het
Noordereinde 131 te ’s-Graveland te verlenen na de afgifte van de
verklaring van geen bedenkingen;
4. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de
vergunning te tekenen.
Kadernota
Het college besluit:
1. De kadernota 2017 vast te stellen;
2. De kadernota aan te bieden aan de gemeenteraad ter bespreking in
een raadssessie op 16 juni 2016.
v Weekagenda
Voor kennisgeving aangenomen
v Rondvraag en mededelingen
Géén
Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 20, 21.

Ter kennisname:
 MT-verslag van 25 mei 2016

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2016
de secretaris
de voorzitter
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