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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 8 mei 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - 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 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2156/180507/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 1 mei 2018 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Raadsbesluit bestuurlijk toekomst Weesp en provinciale arhi-

procedure Gooi en Vechtstreek 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
Afscheid wethouder Moolenburgh, De Ronde Venen 
Wethouder De Kloet 

Staf 

5.  Uitbreiding gemeentelijk decoratiestelsel 
Het college besluit: 

1. De gemeentelijke waardering “De Drijvende Kracht”  toe te voegen 
aan het gemeentelijk decoratiestelsel; 

2. De gemeenteraad voor te stellen de verordening op het 
gemeentelijk decoratiestelsel aan te passen en uit te breiden met de 
gemeentelijke waardering “De Drijvende Kracht”. 

Staf 

6.  Respect Education Foundation 
Het college besluit: 
In te stemmen met een incidentele bijdrage van 1500 euro aan de Respect 
Education Foundation. 

SDD 

7.  Zienswijze gemeente; verzoek ontheffing Vecht en Omstreken 
Het college besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op het verzoek op ontheffing 
door de woningbouwvereniging Vecht en Omstreken; 

2. De woningbouwvereniging over de zienswijze te informeren middels 
een brief. 

SDD 

8.  Concept-begroting Tomin 2019 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van het 

werkvoorzieningsschap Tomingroep; 

2. De raad te adviseren om geen aanvullende zienswijze in te dienen bij 

het Algemeen Bestuur over de ontwerpbegroting; 

3. De portefeuillehouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

9. V    

10.  Intentieverklaring Circulaire Inkoop FD 
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Het college besluit: 
1. In te stemmen met ondertekening van bijgevoegde intentieverklaring 

door de Regio namens de deelnemende gemeenten; 
2. Hiermee samen met de overige MRA deelnemers toe te werken 

naar volledig circulair inkopen en circulair opdrachtgeverschap in 
2030 of zo snel mogelijk daarna; 

De burgemeester besluit: 
De portefeuillehouder die in deze de Regio Gooi en Vechtstreek 
vertegenwoordigt te machtigen om de intentieovereenkomst mede 
namens de gemeente Wijdemeren te ondertekenen. 

11.  Wijzigingsverordening Recreatie en Toerisme (2018) 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de wijzigingen in de Verordening Recreatie & 
Toerisme 2012 vast te stellen. 

FD 

12.  Oud-Loosdrechtsedijk 186-188; gebruikswijziging twee 
kantoorruimten naar twee wooneenheden 
Het college besluit: 

1. Het verzoek voor het omzetten van twee kantooreenheden naar 
twee wooneenheden positief te benaderen; 

2. De bereidheid uit te spreken mee te werken via de kruimelgevallen 
regeling; 

3. De aanvraag omgevingsvergunning met de aangegeven 
onderzoeken af te wachten. 

FD 

13.  Nedervecht, overdrachtsdocument watercompensatie 
Het college besluit: 

1. Het overdrachtsdocument voor kennisgeving aan te nemen; 
2. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken middels 

een brief. 

FD 

14. V   

15. V   

16. V   

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 14, 15, 16 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van  25 april 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 15 mei 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 


