NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 6 maart 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/2132/180306/DB
Nr
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 februari 2018
Vastgesteld.
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van 20 februari 2018
Voor kennisgeving aangenomen.
2. Raadsledenbrief JOGG
Voor kennisgeving aangenomen.
Uitnodigingen:
3. geen
Toekenning proceskostenvergoeding na beslissing op bezwaar inz.
verstrekken informatie o.g.v. Wet bescherming persoonsgegevens
Het college besluit:
Het besluit van 20 januari 2018 te wijzigen in die zin dat aan bezwaarde
een proceskostenvergoeding wordt toegekend van € 501,00.
Saneren brandkranen Vitens
Het college besluit:
1. In te stemmen met het saneren van 24 brandkranen in de kern
Loosdrecht;
2. De brandweer Gooi en Vechtstreek de opdracht te geven om deze
sanering uit te voeren in afstemming met Vitens en de gemeente.
Convenant Expertteam Jeugd
Het college besluit:
Het Convenant Regionaal Expertteam Jeugd vast te stellen.

Afd.
Staf
Staf

SDD

SDD

SDD

De burgemeester besluit:
De teammanager Sociaal Wijkteam te machtigen het convenant namens de
gemeente te ondertekenen.
Conceptreactie regio Gooi en Vechtstreek op MRA verantwoording
FD
2017 en globale begroting 2019
Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept reactie van de regio Gooi en Vechtstreek
op de MRA verantwoording van 2017 en de globale begroting 2019;
2. Als college het verzoek van de regio af te wikkelen via bijgevoegde brief
aan de regio;
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3. De raad via bijgevoegde brief te informeren over de punten genoemd
onder 1. en 2.
Wijziging bestemmingsplan percelen te ’s-Graveland
Het college besluit:
1. De initiatiefnemer m.b.t. tot de percelen Cannenburgerweg 3 en Loodijk
12 te Ankeveen te informeren conform de bij dit advies gevoegde
concept-brief;
2. De wethouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Wijziging bestemming perceel te Kortenhoef
Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met de functiewijziging van het perceel
Kwakel 20 te Kortenhoef van agrarisch in bedrijf, mits een
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten;
2. De eigenaar van het perceel mede te delen dat een ontwerpbestemmingsplan kan worden ingediend met communicatienota;
3. Het voorbehoud te maken dat het de gemeenteraad is die een
bestemmingsplan vaststelt en dat Gedeputeerde Staten moeten
besluiten dat er sprake is van een kleinschalig project.
Betaling in termijnen grafrecht
Het college besluit:
Op grond van artikel 12 van de verordening op de heffing en de invordering
van lijkbezorgingsrechten 2018 een uitzondering te maken en de familie H.
toe te staan het grafrecht in 3 jaarlijkse termijnen te voldoen.
Meetplan waterkwaliteit hoefijzer
Het college besluit:
1. Af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid en met onmiddellijke
ingang opdracht te verstrekken om de waterkwaliteit van het
afstromend hemelwater van het “hoefijzer” te gaan meten;
2. Af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid en met onmiddellijke
ingang opdracht te verstrekken voor de vervolgopdrachten om het effect
van de gemeten waterkwaliteit door te rekenen op de fosfaatvracht van
de Loosdrechtse Plassen en te adviseren in eventuele mogelijke
zuiverende voorzieningen.
Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering
Besproken: motie van O-Lib.
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Voor kennisgeving aangenomen.
Beslissing op bezwaar verbouwen woonhuis
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit in stand te laten.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15 en 16

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