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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 11 juli 2017 

 

Aanwezig:  

Th.H.A.M. Reijn – loco burgemeester/ wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom – wethouder 
E.A.H. van der Biezen - loco gemeentesecretaris  

 

Afwezig: 

F. Ossel – burgemeester  (verlof) 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris (verlof) 

 
 
         Nr.: BN/1975/170706/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 4 juli 2017 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 4 juli 2017; 
2. Brief Waarderingskamer over toepassing uitzondering voor 

waterverdedigingswerken bij WOZ-taxaties; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Gezondheidsfestival Gooi en Vechtstreek – De toekomst van uw 
zorg op 28 september in Hilversum; 

Wethouders Van Henten, Van Rijkom 
4. Amsterdam-museum market op 16 juli in Amsterdam; 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. Symposium ‘Hollands porselein, breekbare schoonheid uit de 18e 

eeuw’ op 29 september in Loosdrecht; 
Wethouder Van Rijkom 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 24 juli 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Jaarlijkse verslaglegging informatiebeheer 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden  

DVL 

6.  Herziening afsprakennotitie GGD Doelgroepbepaling en Toeleiding 
Het college besluit: 
In te stemmen met de wijzigingen in de afsprakennotitie Doelgroepbepaling 
en Toeleiding. 

SDO 

7.  Jaarverslag 2017 Adviesraad Sociaal Domein 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag over 2016 van de Adviesraad 
Sociaal Domein; 

SDO 



 2 

2. Het verslag ter kennisname naar de raad te versturen. 

8.  Verklaring deelname combinatiefuncties 
Het college besluit: 
De verklaring deelname brede impuls combinatiefuncties 2017 te 
ondertekenen. 

SDO 

9.  Ontbinden convenant Opvang statushouders 18+ 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voortijdige ontbinding van het convenant 
opvang statushouder 18+ per 1 augustus 2017; 

2. De raadsinformatiebrief te versturen. 

SDO 

10.  Beslissing op bezwaarschrift beweiden pony’s geadresseerde 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

RO 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen De Lokale Partij van 26 juni 2017 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden 

RO 

12.  Beslissing op bezwaar bestuurlijke boete  horecagelegenheid 
Het college besluit: 
Gezien het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaar 
van de geadresseerde ontvankelijk en gegrond te verklaren en het 
bestreden besluit te herroepen. 

RO 

13.  Wijziging oeverlijn geadresseerde 
Het college besluit: 
Het wijzigingsplan voor de oeverlijn van het perceel Nieuw-Loosdrechtse-
dijk vast te stellen, voor wat betreft de verbeelding. 

RO 

14.  Verzoek wijziging bestemmingsplan geadresseerde 
Het college besluit: 
Verzoeker mede te delen dat uit ruimtelijk oogpunt het niet gewenst is om 
de recreatieve bestemming van het pand Hollands End 11 te Ankeveen te 
wijzigen in wonen en dit om die reden niet zal worden opgenomen in het 
“veegplan”  voor het bestemmingsplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en 
Nieuw-Loosdrecht. 

RO 

15.  Beslissing op bezwaar aanvraag omgevingsvergunning 
geadresseerde 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren onder verbetering van de motivering van het bestreden 
besluit in de beslissing op bezwaar; 

2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

RO 

16.  Aanvraag omgevingsvergunning verbouw woning geadresseerde 
Het college besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan een geringe verruiming van de kap in 
het achterdakvlak van het te verbouwen woonhuis, Middenweg 123 
te Nederhorst den Berg op grond van de kruimelgevallenregeling, 
artikel 2.7 van het besluit omgevingsrecht; 

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

RO 

17.  Last onder dwangsom overtreding bestemmingsplan geadresseerde 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtreding op het aan hem toebehorende perceel, 
beëindigd wordt binnen de gestelde begunstigingstermijn na verzending 
van het besluit en beëindigd blijft. Indien niet wordt voldaan aan de last, 
wordt een dwangsom ineens verbeurd van €  3.000,- voor het plaatsen en 

RO 
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geplaatst houden van het schuurtje op het perceel.  

18.  Opleggen Last onder dwangsom overtreding bestemmingsplan 
geadresseerde 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op het voorterrein van het aan hem in 
eigendom toebehorend perceel beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven. 
Indien niet wordt voldaan de last wordt een dwangsom verbeurd van: 

 €  15.000,-- ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 
bouwwerken op het voorterrein van het perceel; 

 €  10.000,-- ineens voor het opslaan en opgeslagen houden van de 
goederen op het voorterrein van het perceel.  

RO 

19. V   

20. V   

21. V   

22. V   

23.  Communicatie 
Besproken 

 

24.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20, 21, 22 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 28 juni 2017 
 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


