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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 8 maart 2016 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/1666/160303/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 1 maart 2016 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 23 februari 2016; 
Voor kennisgeving aangenomen 

2. Brief d.d. 3 maart 2016 van 50PLUSpartij over aantal stembureau 
Wordt beantwoord door het college 
Uitnodigingen: 

3. Muziekvereniging Nieuw Leven voor een concert van Nieuw Leven 
& Friends in Loosdrecht op 18 maart 

Wethouder van Henten 

Staf 

4.  111e wijziging CAR/UWO Wet flexibel werken en Wet werken na de 
AOW gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 
Het college besluit: 
Vast te stellen de 111e wijziging van de Collectieve 
ArbeidsvoorwaardenRegeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO), 
in verband met de invoering Wet flexibel werken en Wet werken na de 
AOW gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016. 

Staf 

5.  Aanschaf YouPP in verband met invoering individueel Keuze Budget 
per 1 januari 2017 in de Collectieve ArbeidsvoorwaardenRegeling 
(CAR 
Het college besluit: 
In te stemmen met de aanschaf van YouPP, webtoepassing binnen ons 
salarissysteem van Centric. 

Staf 

6.  Beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2016 
1. De burgemeester besluit: 

gelet op het bepaalde in artikel 13b Opiumwet, artikel 174A 
Gemeentewet en Woningwet, de beleidsregel artikel 13b Opiumwet 
/ handhaving – 2016 vast te stellen; 

2. Het college besluit: 
Gelet op het bepaalde in de Woningwet, de beleidsregel artikel 13b 
Opiumwet / handhaving – 2016 vast te stellen. 
 

RO 
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7.  Beslissing op bezwaarschrift F.V. tegen afwijzing besluit over 
elektrisch hekwerk 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van F.V. ongegrond te verklaren. 

RO 

8.  Ontwerp bestemmingsplan Kerktuin Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen de inspraakverordening, op grond van het 
bepaalde in artikel 2 van de verordening, inzake de 
bestemmingsplanprocedure betreffende de "Kerktuin, Kortenhoef”, 
niet van toepassing te verklaren; 

2. De commissie advies te vragen voor het vrijgeven voor de 
bestemmingsplanprocedure en het wettelijk overleg. 

RO 

9.  Evaluatie Structuurvisie 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden om nader intern overleg te voeren. 

RO 

10.  Aanvragen voorlopige voorziening voor de inrichting aan de 
Industrieweg 22 te Loosdrecht 
Het college besluit: 
In te stemmen met het voorstel van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi 
en Vechtstreek om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad 
van State, met het verzoek om de werking van de uitspraak van Rechtbank 
Midden-Nederland van 8 september 2015 met betrekking tot het nemen van 
een nieuw besluit, te schorsen. 

RO 

11.  Adviesrapport Sypesteyn 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het adviesrapport ‘Kasteel Sypesteyn: op weg 
naar een duurzame toekomst’; 

2. Het bestuur van Sypesteyn naar aanleiding van het adviesrapport te 
vragen een plan van aanpak op te stellen ter behoud van het 
Kasteel-Museum; 

3. In te stemmen met het bijgewerkte bespreekstuk Kasteel-Museum 
Sypesteyn van 1-3-2016 en deze toe te sturen aan het bestuur van 
Sypesteyn; 

4. Kennis te nemen van de memo waarin de juridische situatie van het 
Schutseperceel uiteen wordt gezet en deze toe te sturen aan het 
bestuur van Sypesteyn; 

5. Het bestuur van Sypesteyn mede te delen dat de gemeente een 
ontwikkeling op het Schutseperceel gaat realiseren. 

RO 

12. v   

13. v    

14.  Communicatie 
Besproken 

 

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13 

 

 
Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 24 februari 2016 
 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2016 
de loco secretaris               de voorzitter 
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