NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 7 februari 2017
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - 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
drs. J. Visser - gemeentesecretaris
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 31 januari 2017
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 31 januari 2017;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Netwerkborrel Ondernemend Wijdemeren op 15 februari in
Loosdrecht;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Diverse bijeenkomst Democratic Challenge;
Voor kennisgeving aangenomen
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 20 februari 2017
Voor kennisgeving aangenomen
Beslissing op bezwaarschrift M.T.G. tegen afwijzing burgerlijke staat
in de Basisregistratie Personen
Het college besluit:
Het bezwaarschrift van mevrouw M.T.G. ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.
Regeling commissie naamgeving gemeente Wijdemeren 2017
Het college besluit:
Vast te stellen de aangepaste regeling commissie naamgeving gemeente
Wijdemeren 2017.
Benoeming, vergoeding en instructie stembureauleden
Het college besluit:
1. De stembureauleden te benoemen voor de Tweede Kamer
verkiezingen op 15 maart 2017;
2. De vergoeding voor de stembureauleden vast te stellen op € 150,--;
3. De instructie van de stembureauleden te laten verzorgen door de
medewerkers van Burgerzaken.
Aanwijzing installatieverantwoordelijke gemeentelijk vastgoed
Het collegebesluit:
B. Arissen van Arissen Techniek BV aan te wijzen als
installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke voor al het
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gemeentelijk vastgoed.
Definitief oordeel in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht op
Ruimtelijke Ordening en Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
2016 door de provincie Noord-Holland
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het oordeel adequaat;
2. De verbeterpunten op te volgen;
3. Het definitief oordeel aan de gemeenteraad te zenden;
4. Mee te werken aan de risico-analyse interbestuurlijk Toezicht.
CO2-compensatie gemeentelijke voertuigen
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan het CO2-compensatieprogramma van Travelcard
door het betalen van een extra vergoeding van € 0,015 per liter
benzine en € 0,017 per liter diesel;
2. Dit besluit ter kennis te brengen aan de commissie R&E.
gebruik pakhuis/bijgebouw ’s-Gravelandsevaartweg 2 te Loosdrecht
Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijziging van het
gebruik;
2. Initiatiefnemer te berichten volgens conceptbrief.
Verbouwen van de woning op perceel Moleneind 81 te Kortenhoef
Het college besluit:
1. De omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning op het
perceel Moleneind 81 te Kortenhoef te verlenen;
2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening te mandateren om de
omgevingsvergunning te ondertekenen.
Heroverweging uitbreiding golfbaan ’t Jagerspaadje
Het college besluit:
1. Na heroverweging de eerdere conclusie dat geen medewerking zal
worden verleend te handhaven;
2. Te wijzen op gebied tussen sportvelden en grens gemeente
Hilversum waarvoor wijzigingsbevoegdheid naar sport (golfbaan) is
opgenomen, één en ander volgens concept brief.
Oprichten van een slecht weer voorziening voor kampeerders en een
trekkershut
Het college besluit:
1. Omgevingsvergunning te verlenen met gebruikmaking van de
hardheidsclausule van de kruimelgevallenregeling voor het bouwen
van een slechtweervoorziening met trekkershut voor kampeerders
op de kleinschalige camping, Nieuw-Loosdrechtsedijk 105B te
Loosdrecht;
2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te
ondertekenen.
Omgevingsvergunning oprichten woning Moleneind 6 te Kortenhoef
Het college besluit:
1. De omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op het
perceel Moleneind 6 te Kortenhoef te verlenen onder voorwaarde
dat de bestaande woning wordt gesloopt;
2. De indiener van de zienswijze ontvankelijk, maar de zienswijze
ongegrond te verklaren conform de nota zienswijzen.
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Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 16, 17

Ter kennisname:
 MT-verslag van 25 januari 2017

Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2017
de secretaris
de voorzitter
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