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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 7 augustus 2018 

 

Aanwezig:  

ir. J.J. Klink – loco burgemeester 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn  MSc. - wethouder 
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris 
 
Afwezig met kennisgeving: 

F. Ossel – burgemeester  
J.J. de Kloet – wethouder  
mr. W. Heeg – gemeentesecretaris 

 

         Nr.: BN/2184/180806/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 31 juli 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
A. Overzicht aanwezigheid thematafel bij kennismakingsbijeenkomst 

met GS en PS op 11 september 2018; 
Wethouders Boermans, Klink, De Kloet en gemeentesecretaris 

B. Symposium ‘De meerwaarde van Ecodorpen’; 
Voor kennisgeving aangenomen 

C. Save the date ‘Flits kenniscursus over de waarden van de G&V’ 
Wethouders De Kloet, Klink, Van Rijn, Boermans 

 

5.  Afrekening 2017 en Aanvraag 2019 subsidie Versa  
Het college besluit: 

1. De subsidie aan Versa Welzijn voor 2017 ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. De subsidie aanvraag van Versa Welzijn voor 2019 toe te kennen 
en hierbij: 

a. in te stemmen met het verhogen van het aantal uren inzet 
van 96,5 uur per week naar 132,5 uur per week; 

b. de cao ontwikkelingen voor 2019 te compenseren door 
indexatie van het subsidiebedrag met 2,5 % ten opzichte van 
2018; 

c. hiervoor in 2019 een subsidie te verlenen van € 489.589,-. 
3. Dit te dekken uit Wmo middelen begeleiding en Wmo regionaal 

vervoer (taxi). 

SDD 

6.  Welzijnssubsidies 2019 
Het college besluit: 

1. Bureau Artikel 1 voor 2019 een subsidie toe te kennen van €7.972; 
2. Slachtofferhulp Nederland voor 2019 een subsidie toe te kennen 

van € 5.605; 

SDD 
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3. Vluchtelingenwerk Midden-Nederland een subsidie toe te kennen 
van € 12.000; 

4. Vluchtelingenwerk Gooi en Vecht een subsidie toe te kennen van 
 € 12.000; 

5. Godard stichting voor 2019 een subsidie toe te kennen van € 750; 
6. Aan Theater De Dillewijn – Stichting Cultureel Centrum Ankeveen 

voor 2019 een subsidie toe te kennen van € 4.000; 
7. De Voorlees Express van de Bibliotheek Gooi en Meer voor 2019 

een subsidie toe te kennen van € 3.500; 
8. Stichting het Maatjesproject (regulier) voor 2019 subsidie toe te 

kennen van € 24.000; 
9. Stichting het Maatjesproject – Teens on a Mission voor 2019 

subsidie toe te kennen van € 6.000; 

10. De Floralia vereniging voor 2018 – 2020 een subsidie toe te kennen 
van € 250 per jaar; 

11. Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek voor 2019 een 
subsidie van €2.500,- toe te kennen. Daarnaast een bedrag van  
€ 10 per rit voor wilde dieren te vergoeden. 

7.  Convenant bekostiging lokale omroep  
Het college besluit: 
In te stemmen met het ondertekenen van het convenant meerjaren 
afspraken bekostiging lokale publieke medio-instelling met Stichting 
Plumego. 

SDD 

8.  Gebruik sporthal De Blijk 
Het college besluit: 
Eenmalig het gebruik van een halve sportzaal in sporthal De Blijk op 
woensdag 26 september aanstaande niet in rekening te brengen aan 
Badmintonvereniging de Blijkklapper, in verband met de deelname aan de 
Nationale Sportweek 2018. 

SDD 

9.  Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing bijstand 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ongegrond te verklaren onder 
verbetering van de motivering van het besluit. 

SDD 

10.  Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing ingebrekestelling en het 
niet in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 
omgevingsvergunning 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

SDD 

11.  Raadsinformatiebrief jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad te informeren over de inkoop van 
jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019-2021 en over de in 
2018 ontvangen declaraties voor in 2017 geleverde zorg; 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

12.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op 
Moleneind 33 te Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. Het negatieve welstandsadvies niet op te volgen en de gevraagde 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op 
Moleneind 33 te Kortenhoef te verlenen; 

2. De teammanager te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

FD 

13.  Motie ruitervriendelijke gemeente 
Het college besluit: 

FD 
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in te stemmen met de reactie op de Motie Ruitervriendelijke gemeente en 
deze beschikbaar te stellen aan de leden van de gemeenteraad. 

14. V   

15.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 253 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het negatieve welstandsadvies niet op te volgen en de gevraagde 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op Nieuw-
Loosdrechtsedijk 253 te Loosdrecht te verlenen; 

2. De teammanager te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

FD 

16.  Ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89B 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Oud-
Loosdrechtsedijk 89B gewijzigd vast te stellen in verband met de 
digitale verbeelding; 

2. Het besluit d.d. 25 juni 2018 over het onder 1 genoemde 
bestemmingsplan voor het overige te handhaven. 

FD 

17.  Arhi procedure 
Besproken. 

Staf 

18.  Raadsvergadering- en commissievergaderingen 
Niet besproken in verband met reces. 

Staf 

19.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Niet besproken in verband met reces. 

Staf 

20. V   

21. V   

22.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 20, 21 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 25 juli 2018 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 augustus 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
  


