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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 18 juli 2017 

 

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

Afwezig:  

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

 

 
 
         Nr.: BN/1979/170713/DB 
 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 11 juli 2017 
Vastgesteld. 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 11 juli 2017. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
Uitnodigingen: 

2. Netwerkbijeenkomst UITmarkt 2017 op 26 augustus 2017 in 
Amsterdam, Museum ’t Kromhout; 

Burgemeester onder voorbehoud, wethouder De Kloet 
3. Provincieconcert 2017 op 29 september 2017 in de Haarlemse 

Philarmonie. 
Burgemeester onder voorbehoud, wethouder De Kloet. 
 

Staf 

4.  Subsidies 2018 
Het college besluit, onder voorbehoud van de daartoe door de 
gemeenteraad goedgekeurde begroting: 

1. Aan Bureau Artikel 1 voor 2018 een subsidie toe te kennen van 
€ 7.694,61; 

2. Stichting Slachtofferhulp voor 2018 een subsidie toe te kennen van 
€ 5.495,00; 

3. Stichting Humanitas voor 2018 een subsidie toe te kennen van 
€ 7.350,00; 

4. De Floraliavereniging voor 2018-2010 een subsidie toe te kennen 
van € 250,00 per jaar; 

5. Kunstroute ’s-Graveland voor 2018-2020 een subsidie toe te kennen 
van € 250,00 per jaar; 

6. Buro Sport voor 2018-2020 subsidie toe te kennen op basis van het 

SDO 
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aantal jeugdleden; 
7. Zangkoor Fun4all voor 2018-2020 subsidie toe te kennen van 

€ 500,00; 
8. Stichting Viore voor 2018 subsidie toe te kennen van € 500,00; 
9. Stichting MEE voor 2018 subsidie toe te kennen van € 78.400,00 en 

de subsidie 2016 vast te stellen; 
10. De Bibliotheek Gooi en Meer voor 2018 subsidie toe te kennen van 

€ 296.345,00 en de subsidie van 2016 vast te stellen; 
11. De Dierenambulance voor 2018 een subsidie toe te kennen van 

€ 2.500,00. 

5.  Langetermijnkapitaalbehoefte wegbeheer 2018-2021 
Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen om scenario 1d vast te stellen met een jaarlijkse 

dotatie van € 637.535,00 bij integraal onderhoud voor de 
langetermijnkapitaalbehoefte van het wegbeheer; 
De kapitaalbehoefte rationeel wegbeheer na elke periode van 4 jaren 
opnieuw te laten berekenen. 

2. Wethouder Th.H.A.M. Reijn te mandateren om de definitieve tekst van 
het raadsvoorstel te redigeren en vast te stellen. 

BOR 

6.  Verlenging Dikke Muis 
Het college besluit: 
1. De exploitant van De Dikke Muis in de Porseleinhaven aan te bieden de 

bestaande huurovereenkomst te verlengen tot uiterlijk 15 december 
2017 met een tussentijdse opzegmogelijkheid. 

2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief. 

RO 

7.  Vervallenverklaring recht van opstal project Mooi Anke te Ankeveen 
Het college besluit: 
In te stemmen met het vervallen van het recht van opstal op percelen grond 
ten behoeve van rioleringswerken te Ankeveen, nabij het project Mooi Anke 
aan de A. Voetlaan te Ankeveen. 

RO 

8.  Beslissing op bezwaar Eilandseweg 10 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
1. Het bezwaarschrift tegen het besluit van 3 februari 2017 gegrond te 

verklaren; 
2. Het besluit te herroepen; 
3. Te starten met de procedure omgevingsvergunning voor afwijken van 

het bestemmingsplan; 
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen. 

RO 

9.  Beantwoording schriftelijke vragen De Lokale Partij d.d. 26 juni 2017 
Het college besluit: 
Tot beantwoording van de schriftelijke vragen van De Lokale Partij d.d. 26 
juni jl. gecorrigeerd d.d. 28 juni jl., aangaande het dossier onrechtmatig 
grondgebruik aan de Cannenburgerweg 59a te Ankeveen. 

RO 

10.  Opschorten feitelijke intrekking (bouw)vergunning 
Het college besluit: 
De feitelijke intrekking van de bij besluit van 2 mei 2017 ingetrokken 
bouwvergunning voor het oprichten van een woning met bijgebouw, op te 
schorten tot 6 weken na verzending van de beslissing op het ingediende 
bezwaar, dan wel tot het moment dat het bezwaarschrift is ingetrokken en 
partijen overeenstemming bereikt hebben over de voorwaarden waaronder 
de bouwactiviteiten mogen worden voortgezet. 
 
NB. Wethouder J.J. de Kloet heeft bij dit agendapunt niet aan de 
beraadslaging en besluitvorming deelgenomen. 
 

RO 
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11.  Beslissing op bezwaar pad achter Jagtlust te ’s-Graveland 
Het college besluit: 
1. De bezwaarschriften van betrokkenen ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren, onder verbetering en aanvulling van de motivering van het 
bestreden besluit in de beslissing op bezwaar; 

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

RO 

12.  Afwijzing verzoek om terug te komen op een onherroepelijke last 
onder dwangsom 
Het college besluit: 
Het verzoek om terug te komen op een onherroepelijke last onder 
dwangsom op grond van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht, af te 
wijzen. 

RO 

13. V   

14. V   

15.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

16.  Communicatie 
Besproken. 

 

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten: 13, 14. 

 

 
 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 5 juli 2017 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 25 juli 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


