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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 9 februari 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/1646/160204/TB 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 2 februari 2016 
Vastgeste;d 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 2 februari 2016; 
2. Discussienota Plassenschap-Loosdrecht van 2 februari 2016; 
3. Brief Ministerie van BiZa over contactpunt rijksrecherche voor 

advies ambtsmisdrijven; 
4. Persbericht GGD actie ’30 dagen zonder alcohol’ 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

5. Herdenkt Februari Staking 75 jaar op 26 februari in Hilversum 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 15 februari 2016 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  110e wijziging CAR/UWO aanpassing verplaatsingskostenregeling 
verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2016 
Het college besluit: 
De 110e wijziging CAR/UWO, aanpassing verplaatsingskostenregeling 
verhuisplichtige ambtenaren per 1 januari 2016 vast te stellen. 

 

6.  Raadsinformatiebrief inspectierapport Veilig Thuis 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Inspectierapport Veilig Thuis Utrecht, stap 
1; 

2. In te stemmen met verzending van concept raadsinformatiebrief. 

SDO 

7.  Handhavingsverordening en –nota 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Handhavingsnota Participatiewet, IOAW en 
IOAZ 

2. In te stemmen met de Handhavingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Wijdemeren 2016; 

3. De Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente 
Wijdemeren in te trekken 

4. De Nota en Verordening ter besluitvorming voor te leggen aan de 
Raad. 

SDO 
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8.   v   

9.  Herbenoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
Het college besluit: 
Mevrouw E.Y. S.-B. te herbenoemen als buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 

DVL 

10.  Benoemen, vergoeding en instructie stembureauleden 
Het college besluit: 

1. De stembureauleden te benoemen voor het Raadgevend 
Referendum op 6 april 2016 zoals aangegeven; 

2. De senior Burgerzaken voor dit referendum en de toekomstige 
verkiezingen te mandateren eventuele vacatures (bijvoorbeeld 
wegens ziekte) in te vullen aan de hand van de reservelijst; 

3. De vergoeding van de stembureauleden vast te stellen op € 150,--; 
4. De instructie van de stembureauleden te laten verzorgen door de 

medewerkers van Burgerzaken. 

DVL 

11.  Ontwerp Knorr terrein 
Het college besluit: 
In te stemmen met het voorlopig ontwerp voor het Knorr terrein en te 
adviseren om tot verdere uitwerking over te gaan met in acht neming van 
de reacties uit de buurt (info avond 22 februari a.s.) 

RO 

12.  Splitsen woning Horndijk 8 
Het college besluit: 

1. De aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning 
Horndijk 8 te Loosdrecht te weigeren; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om deze weigering te 
ondertekenen. 

RO 

13.  Wijzigen gevels van woonhuis met garage Noordereinde 177 en 177A 
te ’s-Graveland 
Het college besluit: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen met gebruikmaking van de 
kruimelgevallenregeling buiten beleid voor het wijzigen van het 
gebruik van het pand Noordereinde 177 en 177A te ’s-Graveland; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de omgevingsvergunning te 
ondertekenen. 

RO 

14.  Voetgangersbrug over ’s-Gravelandsevaart 
Het college besluit: 

1. Aan de provincie Noord-Holland te berichten dat de gemeente in 
principe medewerking wil verlenen aan de realisatie van een 
voetgangersbruggetje over de ’s-Gravelandsevaart ter hoogte van 
het hoofdkantoor van Natuurmonumenten, als ontbrekende 
verbinding in het Noord-Holland wandelpad en bereid is als 
opdrachtgever te fungeren; 

2. In te stemmen met het gebruik van de gemeentelijke oever om het 
bruggetje te laten aansluiten en de eventuele aanleg van een 
aansluitend voetpad met (half-) verharding en indien nodig hiervoor 
een opstalrecht te vestigen; 

3. In te stemmen met het in eigendom en beheer overnemen van het 
bruggetje door de gemeente, waarbij als voorwaarde geldt dat 
Natuurmonumenten gedurende de eerste 10 jaar het dagelijks 
beheer/onderhoud op zich neemt. 

RO 

15.  Regionaal Beleidsplan (RBP) 2016-2029 Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen om in te stemmen met het ontwerp Regionaal 
BeleidsPlan (RBP) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waarbij 

RO 
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aangetekend wordt dat: 
1. Er aansluiting moet zijn op lokale beleidsprioriteiten in het kader van 

fysieke veiligheid, dit als resultante van de zienswijze van de raad 
op het regionaal risicoprofiel. De lokale beleidsprioriteiten zijn: 
- beleid en programmering van oefeningen voor incidenten op het 
water en natuurijs; 
- beleid voor brandveiligheid op recreatieparken 

2. Het dienstverleningsconcept van de Veiligheidsregio nader dient te 
worden uitgewerkt conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 
12), waarbij een koppeling wordt gemaakt met het RBP; 

3. De koppeling van het beleidsplan zichtbaar moet zijn in de 
programmabegroting van de Veiligheidsregio. 

16.  Kwartaalrapportage Omgevingsdienst 
Het college besluit: 
De 3e kwartaalrapportage 2015 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek voor kennisgeving aan te nemen.  

RO 

17. v   

18. v   

19.  Communicatie 
Besproken 

 

20.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 8, 17, 18 

 

 
Ter kennisname: 

 Actielijst 

 MT-verslag van 27 januari 2016 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2016 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 
  


