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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 7 maart 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 

 
 
         Nr.: BN/1908/170302/DB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 28 februari 2017 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 28 februari 2017 
Voor kennisgeving aangenomen. 
Uitnodigingen: 

2. Voorjaarsconcert muziekvereniging BMOL op 11 maart in De Fuik, 
Zuidsingel 54 in Kortenhoef 

Wethouders Reijn, Van Henten (zonder kaart), De Kloet 
3. Concert Nieuw Leven & Friends “muziek voor iedereen”, op 17 

maart in De Bongerd, Rading 196 in Loosdrecht 
Burgemeester en wethouder Van Rijkom 

4. MRA Bestuurdersconferentie 2017 van Metropoolregio Amsterdam 
op 7 april in het Kunstencentrum Almere Flevoland te Almere 

Burgemeester, wethouder Reijn. 

Staf 

4.   Personele inzet www.DeAppelboom.nl 
Het college besluit: 
De capaciteit voor communicatie Sociaal Domein structureel te maken en te 
verhogen met 4 uur per week voor www.deappelboom.nl. 

Staf 

5.  Vaststellingsovereenkomst Stedin 
Het college besluit: 
Een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Stedin in verband met 
beëindiging van de lopende overeenkomst ter zake van het verleggen van 
kabels en leidingen uit 1990. 

Staf 

6.  Beslissing op bezwaar 
Het college besluit: 
1. Het bezwaar van geadresseerde tegen het besluit, waarbij is afgezien 

van handhavend optreden inzake het gebruik van het onverharde deel 
van de Leeuwenlaan te ’s-Graveland, ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling 
van hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is 
overwogen. 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Staf 

7.  Wijziging lokale regelingen in verband met het nieuwe hoofdstuk 3  
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CAR/UWO met ingang van 1 januari 2016 met enige redactionele 
aanpassingen en wijzigingen lokale regelingen in verband met de 
invoering IKB per 1 januari 2017 
Het college besluit: 
1. Een voorgenomen besluit te nemen om de volgende wijzigingen, 1e 

wijziging “17 Regeling verstrekking en beschikbaarstelling 
dienstkleding”, de 1e wijziging “16 Regeling voor speciale 
gelegenheden” en 1e wijziging “13 Regeling verlof, vakantie- en 
compensatieverlof” aan te passen per 1 januari 2016 vast te stellen na 
advies/instemming Ondernemingsraad en de Commissie voor 
Georganiseerd Overleg en: 

2. Een voorgenomen besluit te nemen om de volgende wijzigingen, 2e 
wijziging ”08 Regeling fiscale uitruil reiskosten woon- werkverkeer” en 1e 
wijziging “14 Regeling uitwisselen van arbeidsvoorwaarden” per 1 
januari 2017 vast te stellen na advies/instemming Ondernemingsraad 
en de Commissie voor Georganiseerd Overleg. 

8.  Inkoopstrategie groen en schoonmaak 
Het college besluit: 
1. Géén voorkeur te hebben voor het in eigen dienst nemen van WSW’ers 

of (commercieel) aanbesteden op de markt, maar de regionale inkoop te 
verzoeken de mogelijkheden en consequenties van detachering nader 
uit te werken. 

2. De huidige groen- en schoonmaakcontracten te verlengen tot medio 
2018, met de mogelijkheid tot vervolgverlengingen voor zover nodig. 

3. Deze (overbruggings)periode te gebruiken om de verschillende 
scenario’s voor de periode daarna zorgvuldig uit te werken tot concrete 
(aanbestedings)voorstellen. 

DVL 

9.  Aanvraagformulier subsidies 
Het college besluit: 
1. Het aanvraagformulier “Welzijnssubsidie” vast te stellen. 
2. Het aanvraagformulier “Incidentele subsidie” vast te stellen. 

SDO 

10.  Vaststelling Regionaal Actieprogramma 
Het college besluit: 
1. Het plan van aanpak Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Gooi en 

Vechtstreek 2016 t/m 2020 vast te stellen. 
2. Het plan van aanpak ter kennisname te brengen van de gemeenteraad. 

SDO 

11.  Vragen fractie D66 
Het college besluit: 
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname te brengen van de 

gemeenteraad. 

SDO 

12.  Regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein 
Het college besluit: 
Aangaande het regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein: 
1. Ten aanzien van agendapunt 1 kennis te nemen van het verslag van het 

voorzittersoverleg Sociaal Domein van 15 februari jl. 
2. Ten aanzien van agendapunt 4 de notitie “Speerpunten Trasformatie 

Jeugd” te bespreken in het regionaal portefeuillehoudersoverleg. 
3. Ten aanzien van agendapunt 5 in het regionaal 

portefeuillehoudersoverleg de mogelijkheden te bespreken om de 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) te verbreden. 

4. Ten aanzien van agendapunt 10 in het regionaal 
portefeuillehoudersoverleg kenbaar te maken in te stemmen met de 
beleidsregels leerlingenvervoer. 

SDO 

13.  Woonbehoefteonderzoek WiMRA 
Het college besluit: 

SDO 
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1. In te stemmen met het meedoen aan het WiMRA onderzoek. 
2. Een bewerkersovereenkomst te sluiten met het onderzoeksbureau 

Amsterdam. 

14.  West End: functiewijziging 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de gebruikswijziging van de horecaruimte in een 14e 

appartement. 
2. De besluitvorming op de nog in te dienen aanvraag om 

Omgevingsvergunning te mandateren aan het hoofd van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling. 

3. De gesloten overeenkomst, om de schijn van betaalplanologie weg te 
nemen, aan te passen in die zin, dat de inning van de boete niet meer 
aan de orde is. 

4. Initiatiefnemer te verzoeken met de aanvraag om omgevingsvergunning 
tevens een aanvraag in te dienen tot een ontheffing hogere 
grenswaarden Wet Geluidhinder, noodzakelijk voor het 14e 
appartement. 

RO 

15.  Partiële herziening bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 
bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 225-237, en het plan als ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage te leggen en gelijktijdig het goede dienstenoverleg als 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke Ordening te 
voeren. 

2. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het 
gestelde onder 1. 

RO 

16.  Resultaten Buurtbemiddeling Wijdemeren 2016 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van de resultaten Buurtbemiddeling Wijdemeren 2016. 

RO 

17.  Erkenning beroep op verjaring 
Het college besluit: 
Over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaar van 
het adres Vreelandseweg 39 te Nederhorst den Berg. 

RO 

18.  Beslissingen op bezwaar vergunning Emmaweg 34a te Kortenhoef 
Het college besluit: 
De bezwaren van de geadresseerden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met verbetering van de 
motivering zoals de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. 

RO 

19. v   

20. v   

21.  Communicatie 
Besproken. 

 

22.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19 en 20. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


