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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 6 september 2016 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
mr. drs. P.M. Smit - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1792/160901/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 30 augustus 2016 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Provincie Noord-

Holland op 30 augustus 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Programma Overmooi Wijdemeren op 21 september in Loosdrecht; 
Wethouders Reijn, van Rijkom 

3. Waterconcert Wijde Gat op 10 september in Kortenhoef; 
Wethouders Reijn, Smit 

4. Onthulling EU prijs Europa Nostra 2016 op 21 september in 
Kortenhoef; 

Burgemeester (ovb) 
5. Vooraankondiging Provincie NH conferentie ontmoet de Noord-

Hollandse omgevingsdiensten op 17 november in Haarlem; 
Wethouder Smit 

6. 73e Schippersdag op 20 september in Loosdrecht 
Wethouder Smit 

7. Regiopodium ≠7 op 19 september in Laren 
Wethouder van Henten 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 12 september 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  118e wijziging CAR/UWO, definitieve regeling Individueel Keuzebudget 
(IKB) per 1 januari 2017 
Het college besluit: 

1. Vast te stellen de 118e wijziging CAR/UWOP, Hoofdstuk 3 paragraaf 
5 Individueel Keuzebudget met ingang van 1 januari 2017; 

2. Een voorgenomen besluit te nemen om artikel 3.29 “Doelen IKB” per 
1 januari 2017 uit te breiden met fiscale uitruil woon-werkverkeer, de 
fietsregeling en vakbondscontributie na overeenstemming in de 
Commissie voor Georganiseerd Overleg; 

3. In te stemmen met de aanschaf van een aantal modules binnen 
Youpp. 

Staf 
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6.  Beslissing op bezwaar mevrouw T.K.tegen afwijziging Wmo-taxipas 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van mevrouw T.K. ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling 
van het advies van de bezwaarschriftencommissie en het 
aanvullende advies van Argonaut voor wat betreft de psychosociale 
problematiek; 

2. Het verzoek om vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte 
proceskosten af te wijzen. 

Staf 

7.  Subsidie ontmoetingsgroep kwetsbare burgers 
Het college besluit: 

1. Aan de ontmoetingsgroep een eenmalige investeringssubsidie te 
verlenen van max.  €  11.200,-- voor het opzetten van de activiteit, 
geschikt maken van de ruimte, incl. PR, waarbij rekening wordt 
gehouden met het gebruik door andere groepen; 

2. Een subsidie te verlenen van €  40.980,-- voor het uitvoeren van de 
ontmoetingsgroep gedurende 2 dagdelen per week voor het jaar 
2017; 

3. Voor de huur van de benodigde ruimte een bedrag van €  1.380,-- 
per dagdeel per jaar incl. nutsvoorzieningen beschikbaar te stellen.  

SDO 

8.  Mantelzorgwaardering vanaf 2016  
Het college besluit: 

1. Het voorstel “Waardering van mantelzorgers 2016” vast te stellen; 
2. Voor de uitvoering de “nadere regeling waardering mantelzorgers 

2016” vast te stellen; 
3. Voor 2016 in de aanvraag procedure de mantelzorger de 

keuzemogelijkheid te geven tussen een financiële vergoeding of 
waardebonnen; 

4. De in de integratie-uitkering Sociaal Domein toegevoegde gelden 
voor mantelzorgwaardering hiervoor 2016 in te zetten; 

5. De hoogte van de waardering te laten afhangen van het aantal 
aanmeldingen, met een maximum van €  200,--; 

6. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
Wijdemeren en daarbij het advies voor een minimaal bedrag van €  
150,-- over te nemen; 

7. De uitvoering van de aanvraagprocedure neer te leggen bij Versa 
Welzijn. 

SDO 

9.  Vaststellen internecontroleplan 
Het college besluit: 
Het intern controleplan 2016 vast te stellen en in uitvoering te nemen. 

DVL 

10.  Beslissing op bezwaar K.v.d.A. tegen besluit plaatsen chalet  
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van mevrouw K.v.d.A. niet-ontvankelijk te verklaren. 

RO 

11.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 
voetgangersbrug op landgoed Boekesteyn te ’s-Graveland 
Het college besluit: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen met gebruikmaking van de 
algemene kruimelgevallenregeling voor het plaatsen van een 
voetgangersbrug op landgoed Boekesteyn; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

RO 

12.  Realisatie twee uitzichtpunten Nieuw-Loosdrechtsedijk 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het opknappen van twee recreatieterreinen aan 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk; 

RO 
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2. De benodigde bijdrage (€ 33.743.-) te voldoen uit de reserve 
Recreatie & Toerisme  

13.  Opleggen van een last onder dwangsom voor het perceel van de heer 
v.d.W. gelegen aan de Spinaker 4 te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.  

RO 

14.  Overbrengingsvergunning t.b.v. filmopnamen Kerklaan 6-8 te 
Kortenhoef 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 10 van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik 
vergunning onder voorwaarden te verlenen voor het overbrengen van de 
springstoffen en ontstekingsmiddelen. 

RO 

15.  Wijziging bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord Oost/Oud 
Loosdrechtsedijk 13 
Het college besluit: 
De wijzigingsprocedure voor de paardenbak op het perceel Oud-
Loosdrechtsedijk 13 te voeren nadat met de eigenaar een 
planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten.  

RO 

16.  Wijzigingsplan Stichts End 83 te Ankeveen 
Het college besluit: 

1. Het wijzigingsplan voor het perceel Stichts End 83 te Ankeveen vast 
te stellen; 

2. De ingediende zienswijzen ontvankelijk, maar ongegrond te 
verklaren. 

RO 

17.  Meerkosten reconstructie Eilandseweg 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met een gewijzigde uitvoering 
van de reconstructie Eilandseweg; 

2. De raad voor te stellen hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar 
te stellen van € 900.000. 

BOR 

18. v   

19. v   

20.  Communicatie 
Besproken 

 

21.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 18, 19 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 24 augustus 2016 
 
Vastgesteld in de vergadering van 13 september 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


