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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 8 november 2016 

 

Aanwezig:  

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

 
 
         Nr.: BN/1835/161103/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

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

Staf 

3.  Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 2 november 2016 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 1 november 2016 
Voor kennisgeving aangenomen  
Uitnodigingen: 

2. Cultuurcompagnie / NMF Huis van Hilde voor bijeenkomst 
fusieplannen in Castricum op 8 december; 

Voor kennisgeving aangenomen 
3. Staatssecretaris Infrastructuur en milieu voor ondertekening 

Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen in Den Haag op 8 
december; 

Wethouder Smit 
4. Regiopodium ≠9 op 11 november in Bussum 

Wethouder Reijn en wethouder Van Rijkom 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaar Rebel Crew M.C. 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van de Stichting Rebel Crew M.C. tegen het 
besluit van 12 april 2016 waarbij aan hen een last onder dwangsom 
is opgelegd ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit aan te vullen zoals overwogen in het advies van de 
bezwaarschriftencommissie;  

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen 

Staf 

6.  Beslissing op bezwaar Lamme Groep B.V. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van de Lamme Groep B.V. tegen het besluit van 8 juni 
2016 tot het invorderen van een dwangsom van € 2.000, - ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren. 

Staf 

7.  Omvormen openbaar groen 
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de 
algehele beeldkwaliteit en de technische kwaliteit van het openbaar 

BOR 
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groen in de gemeenschappelijke en gemeentelijke openbare ruimte; 
2. Voor de gemeentelijke groene openbare ruimte het minimale 

beeldkwaliteitniveau B en voor de gemeenschappelijke groene 
openbare ruimte het minimale beeldkwaliteitniveau C te hanteren; 

3. Het krediet BOR-316 ad € 200.000, - beschikbaar te stellen voor het 
omvormen van het openbaar groen, zoals opgenomen in de 
programmabegroting 2017-2020. 

8.  Verkoop gemeentegrond naast woning Schimmelpenninckhof 16 te 
Ankeveen 
Het college besluit: 
Tot verkoop van een perceel grond, groot 175 m², tegen een koopprijs van 
€ 22.400, - kosten koper, aan de eigenaar van Schimmelpenninckhof 16 te 
Ankeveen. 

RO 

9.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een keerwand 
op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 168 te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. De omgevingsvergunning te verlenen zonder welstandsadvies in 
verband met de bijzondere ligging van het bouwwerk, omdat de 
welstandscriteria hier niet in voorzien; 

2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te 
tekenen. 

RO 

10.  Benoeming mw. S. van Ginneken als voorzitter welstands- en 
monumentencommissie 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen mevrouw S.F.L. van Ginneken te benoemen als 
voorzitter van de welstands- en monumentencommissie voor een termijn 
van drie jaar, van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020. 

RO 

11.  Taxatie gemeentelijke grond nabij Wastobbe te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Een taxatie van de verkoopwaarde per vierkante meter te laten 
verrichten op kosten van de gemeente, van een perceel 
gemeentelijke grond nabij de Wastobbe 1 tot en met 4 te 
Loosdrecht; 

2. De grond die in gebruik is te koop aan te bieden aan de gebruikers 
tegen de getaxeerde waarde. 

RO 

12.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
botenhuis-bijgebouw naar woning op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 237 
te Loosdrecht  
Het college besluit: 

1. De aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
botenhuis-bijgebouw naar woning op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
237 te weigeren; 

2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te 
ondertekenen. 

RO 

13. v   

14. v   

15.  Communicatie 
Besproken  

 

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 13, 14 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 19 oktober 2016     
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 Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


