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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 9 augustus 2016 

 

Aanwezig:  
Th.H.A.M. Reijn – loco burgemeester, wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
mr. drs. P.M. Smit - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 

Afwezig: 
drs. M.E. Smit – burgemeester (verlof) 
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder (verlof) 

 

 
 
         Nr.: BN/1767/160804/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 19 juli 2016 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 juli 2016 
Vastgesteld  

 

4.  Ingekomen stukken: 
1. Recreatie Noord-Holland NV: jaarverslag 2015; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Provincie Noord-Holland voor Overmooi Wijdemeren in Loosdrecht 
op 21 september; 

Burgemeester Smit en wethouders Reijn, Smit, Van Henten en Van Rijkom 
3. Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) voor 

Algemene Ledenvergadering in Haarlem op 9 september; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Provincie Flevoland voor Regionale Bestuurderstafel Omgevingswet 
in Leleystad op 3 oktober; 

Wethouder Smit 
5. Ondernemend Wijdemeren (OW) voor jaarlijkse bedrijvenmorgen op 

6 oktober. 
Voltallig college 

Staf 

5.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 29 augustus 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

6.  117e wijziging CAR/UWO Wijdemeren, toepassing hoofdstuk 3 
CAR/UWO op brandweerpersoneel per 1 januari 2016 
Het college besluit: 
De 117e wijziging CAR/UWO Wijdemeren, toepassing hoofdstuk 3 
CAR/UWO op brandweerpersoneel met ingang van 1 januari 2016 vast te 
stellen. 

Staf 

7.  Beslissing op bezwaarschrift H.C.V. en W.T.V. -B. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift H.C.V. en W.T.V.-B. niet-ontvankelijk te verklaren. 

SDO 

8.  Kredietaanvraag Veilig naar School SDO 
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Het college besluit: 
1. De raad voor te leggen akkoord te gaan met toekenning van            

€ 50.000 vanuit het Investeringsplan 2016, met kenmerk BOR-296, 
aan het Project Veilig naar School en de begroting 
dienovereenkomstig te wijzigen; 

2. De raad in principe te vragen een tweede bijdrage á € 50.000 aan 
het project vanuit het Investeringsplan, kenmerk BOR-297, mogelijk 
te maken in 2017 ten tijde van de begrotingsbehandeling in 
november 2016 en deze direct na de begrotingsbehandeling, zonder 
nieuw voorstel, tot uitvoering te brengen. 

9.  Woonark S. 
Het college besluit: 

1. Het advies van de Bezwaarschriftencommissie inzake de zaak S. 
over te nemen en het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 

2. Dat ingeval van de woonark Slotlaan 23 ws01 te Nederhorst den 
Berg, de toegangsweg en opstelplaats zoals bedoeld in het 
Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.37 en 2.38) niet nodig zijn; 

3. De aanvraag om handhaving van het Bouwbesluit inzake de 
artikelen 2.37 en 2.38 af te wijzen; 

4. Dat ingeval van nieuwbouw van enkelvoudige woonobjecten in het 
buitengebied, na overleg met de brandweer en de RAV 
(ambulancedienst), geen toegangsweg en opstelplaats zoals 
bedoeld in het Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.37 en 2.38) nodig zijn. 

BOR 

10.  Participatie bij ruimtelijke plannen 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Participatie te waarborgen in de ruimtelijke procedure bij ruimtelijke 
plannen die afwijken van het bestemmingsplan, door in te stemmen 
met het “Stappenplan participatie en communicatie bij ruimtelijke 
plannen” voor initiatiefnemers;  

2. Inspraakverordening aan te passen op besluitpunt 1; 
3. Na vijf “proefplannen” de nieuwe werkwijze te evalueren. 
4. Over te gaan op de nieuwe werkwijze bij aanvragen voor het 

afwijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning 
(Wabo artikel 2.12 1e lid onder a sub 3), eerst nadat de 
gemeenteraad hierover positief heeft besloten. 

RO 

11.  Wijdemeren Fair Tradegemeente 
Het college besluit: 
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ofschoon de datum daarvoor 
al verstreken is, te berichten dat Wijdemeren op dit moment nog niet in 
staat is om de status van Fairtrade gemeente te verwerven. 

RO 

12.  Erkenning beroep op verjaring 
Het college besluit: 
Over te gaan tot erkenning van het beroep op verjaring van de eigenaren 
van het adres: 

1. Oud-Loosdrechtsedijk 71 te Loosdrecht (bijlage 1); 
2. Nieuw-Loosdrechtsedijk 188 te Loosdrecht (bijlage 4); 
3. ’t Breukeleveense Meentje 3 te Loosdrecht (bijlage 7). 

RO 

13.  Snippergroendossiers Herenweg te Ankeveen 
Het college besluit: 

1. Om het gebruik van gemeentelijke grond aan de achterzijde van de 
Herenweg te Ankeveen, huisnummer 3 tot en met 63, voor zover dat 
nog niet is gereguleerd, te reguleren met een gebruiksovereenkomst 
om niet; 

2. Alle gebruiksovereenkomsten op deze locatie op te zeggen met een 

RO 
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redelijke termijn na verlegging van het riool van de achterzijde naar 
de voorzijde van de percelen en daarna conform beleid de grond te 
koop of te huur aan te bieden tegen de huidige projectprijs met 
indexering vanaf 1 januari 2017 op basis van het 
consumentenprijsindexcijfer van het CBS. 

14.  Aanleggen rondvaartboten Porseleinhaven Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het aanleggen van rondvaartboten van rederij Wolfrat aan de Irenekavel in 
het plangebied Porseleinhaven in Loosdrecht toe te staan onder 
voorwaarden tot uiterlijk 1 augustus 2017. 

RO 

15.  Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake visverbod Spiegelplas 
Het college besluit: 
In te stemmen met de brief aan de raad ter beantwoording van de 
schriftelijke vragen ingediend door de fractie D66 inzake het visverbod 
Spiegelplas. 

RO 

16.  Snippergroendossiers Dammerweg Nederhorst den Berg gebruik 
gemeentegrond voorzijde 
Het college besluit: 
Voor 60 adressen aan de Dammerweg te Nederhorst den Berg, gelegen 
tussen de huisnummers 9 tot en met 115, tot een bijzondere aanpak, in 
afwijking van het revindicatiebeleid. 

RO 

17.  Jaarstukken 2015 en de definitieve begroting 2017 Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de definitieve begroting 2017; 
2. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze kenbaar te maken, 

waarin de raad aangeeft: 
a. In te kunnen stemmen met het terugbetalen van het overschot 

frictiereserve en het resultaat van de reguliere bedrijfsvoering 
aan de deelnemers; 

b. Niet in te kunnen stemmen met het doteren van het resultaat van 
de extra opbrengsten en subsidies aan de Bestemmingsreserve 
innovatie en ontwikkeling en voor te stellen dit deel van het 
resultaat eveneens terug te betalen aan de deelnemers. 

RO 

18.  Vaststellen nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Wijdemeren  
Het college besluit: 
De “Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht 
en handhaving omgevingsrecht gemeente Wijdemeren” vast te stellen. 

RO 

19.  Vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland in het kort geding Van 
der Wurf tegen gemeente Wijdemeren 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het vonnis; 
2. Uitvoering te geven aan het vonnis. 

RO 

20. v  RO 

21. v  Staf 

22. v   

23.  Communicatie 
Besproken  

 

24.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 20, 21, 22 
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Vastgesteld in de vergadering van 16 augustus 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
  


