NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 9 oktober 2018
Aanwezig:
F. Ossel - burgemeester
J.J. de Kloet - wethouder
J.H. Boermans - wethouder
R.M. van Rijn MSc. - wethouder
mr. W. Heeg - gemeentesecretaris
Afwezig met kennisgeving:
ir. J.J. Klink – wethouder

Nr.: BN/2199/181009/DB
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Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 2 oktober 2018
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland op 2 oktober 2018;
2. Reactie koepelorganisatie voor honden op rapport verbieden
hondenshows;
3. Voorbereiding MRA regiegroep;
4. Informatiebrief GAD en privacy.
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen: geen
Verklaring digitale overbrenging bouwarchieven 1902-2017 en
vaststellen openbaarheidsbeperking
Het college besluit:
1. De gescande bouwarchieven van de voormalige gemeenten
Loosdrecht, ’s-Graveland, Ankeveen (tot 1966), Kortenhoef (tot 1966)
en Nederhorst den Berg over de periode 1902-2001 digitaal naar het
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek over te brengen,
waarvan de periode 1999-2001 vervroegd;
2. De gescande bouwarchieven van de gemeente Wijdemeren over de
periode 2002-2018 vervroegd naar het Streekarchief over te brengen;
3. Openbaarheidsbeperkingen voor deze archieven bij publicatie op de
website van het Streekarchief vast te stellen, voor zover betreft de
zogenaamde uitsluitingenlijst;
4. Openbaarheidsbeperkingen voor deze archieven bij publicatie op de
website van het Streekarchief vast te stellen, voor zover betreft
documenten met persoonsgegevens in de digitale
vergunningendossiers.
Verklaring deelname combinatiefuncties 2019-2022
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de CF regeling, met een deelnamepercentage van
100% en 4.08 fte;
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2. De “Verklaring deelname Brede Impuls Combinatiefuncties 2019-2022”
te ondertekenen;
3. Het besluit “Verklaring deelname Brede Impuls Combinatiefuncties
2019-2022”, met kenmerk cv/42998/180713/JW d.d. 31 juli jl. in te
trekken.
Advies op bezwaar betrokkene P.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. Bezwarende €250,- uit te keren in het kader van de regeling Chronisch
zieken voor periode 1 november 2016 – 31 oktober 2017;
4. De afhandeling te mandateren aan de juridisch medewerker Sociaal
Domein.
Advies op bezwaar betrokkene B.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
3. Bezwarende €250,- uit te keren in het kader van de regeling Chronisch
zieken voor periode 1 november 2016 – 31 oktober 2017;
4. De afhandeling te mandateren aan de juridisch medewerker Sociaal
Domein.
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning voor vier woningen
te ‘s-Graveland
Het college besluit:
De bezwaarschriften van betrokkenen ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder verbetering van
de motivering zoals in het advies van de bezwaarschriftencommissie
weergegeven.
N.B. Wethouder Van Rijn was bij deze beraadslaging en besluitvorming niet
aanwezig. De advocaat van één van de belanghebbenden is familie.
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning brandwerend
compartiment
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling
van het advies van de bezwaarschriftencommissie;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
Oprichting woning te Loosdrecht
Het college besluit:
Verzoeker mede te delen dat als een verzoek om bestemmingsplanwijziging wordt ingediend voor de bouw van een extra woning op het
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 86 te Loosdrecht, niet zal worden
bevorderd dat de gemeenteraad het bestemmingsplan op dit punt wijzigt
conform bijgevoegde concept-brief.
Bijdrage fotowandelroute Historische Kring Nederhorst den Berg
Het college besluit:
1. Aan de Historische Kring Nederhorst den Berg ten behoeve van het
realiseren van een foto-wandelroute door het dorp een bijdrage te
verlenen van in totaal € 1625,- die wordt uitgekeerd als volgt:
2018: € 815,2019: € 485,2020: € 325,2. Er kennis van te nemen dat realisatie en instandhouding van de fotowandelroute wordt opgenomen in de dynamische projectenlijst recreatie
en toerisme van de gemeente Wijdemeren;
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3. De bijdrage te voldoen uit de Reserve Recreatie en Toerisme;
4. De Historische Kring Nederhorst den Berg via bijgevoegde brief op de
hoogte te stellen van het besluit van het college en toe te zeggen de
wandelroute te openen.
Arhi-procedure
Besproken
A3 Jaarplan
Besproken
Raads- en commissievergaderingen
Besproken
Portefeuillehoudersoverleggen Regio
Besproken

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

V
V
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17 en 18.

Ter kennisname:
 DT-verslag van 26 september 2018

Vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2018
de secretaris
de voorzitter
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