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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 7 november 2017 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
mr. W. Heeg - loco gemeentesecretaris 
 

Afwezig: 

drs. J. Visser - gemeentesecretaris 
 

 
         Nr.: BN/2058/171102/IB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 31 oktober 2017 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 31 oktober 2017; 
2. Overlijdensbericht van Ben Fiering, oud-wethouder gemeente ’s-

Graveland. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Nieuwbouw begraafplaats De Hornhof, Nederhorst den Berg op 14 
november 

Wethouders Van Henten, Reijn en De Kloet 

Staf 

4.  Mandaatregeling 2017 
Het college besluit: 

1. De Mandaatregeling 2017 vast te stellen; 
2. De Mandaatregeling 2011 in te trekken. 

Staf 

5.  Benoeming leden Hoofdstembureau 2017-2021 
Het college besluit 
De volgende leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau 
te benoemen voor de periode van 4 kalenderjaren: 
 

 Plv. voorzitter 
- de loco-burgemeester, de heer Th.H.A.M. Reijn 

 Leden,  
- de (waarnemend) gemeentesecretaris, mevrouw W. Heeg 
- de griffier, mevr. C.M. de Heus  
- senior medewerkster Burgerzaken, mevr. M.A.M.C. ten 

Boden-van der Borgh 

 Plv. leden 
- Senior medewerkster Publieke Veiligheid en Toezicht, mevr. 

M.C.A.M. van de Kamp-Kranenburg 

DVL 
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- Afdelingshoofd Dienstverlening (waarnemend), de heer 
E.A.H. van der Biezen 

- Medewerkster Burgerzaken mevr. T.C.H. Botterman-Koelink 
1. Aan te wijzen als ruimte voor de zittingen van het hoofdstembureau: 

- B&W kamer voor de besloten zitting 
- De raadzaal voor de openbare zittingen 

2. Voor het in ontvangst nemen van de kandidatenlijsten aan te wijzen: 
De senior Burgerzaken en de medewerkster Burgerzaken, die lid en 
plaatsvervangend lid zijn van het hoofdstembureau. 

6.  Aanvraag voortzetting Bibliotheek op School (BOS) Wijdemeren 
Het college besluit: 

1. Voor 2018 subsidie ad. € 26.310, - te verlenen voor de voortzetting 
van het project Bibliotheek op School (BOS). 

2. Voor de investering van het meubilair en uitbreiding van de collectie 
boeken eenmalig een subsidie te verlenen van € 12.800, -. 

SDO 

7.  Raadsinformatiebrief grondslagen 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief ‘Grondslagenonderzoek’ aan de gemeenteraad te 
verzenden. 

SDO 

8.  Raadsinformatiebrief incidentele subsidie 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief Incidentele subsidies aan de gemeenteraad te 
verzenden. 

SDO 

9.  Beslissing op bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag om 
urgentieverklaring woningtoewijzing toe te kennen 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
onder verbetering van de motivering van het besluit. 

SDO 

10.  Beslissing op bezwaarschrift tegen invordering verbeurde dwangsom 
met betrekking tot het niet verwijderen van een gebouw 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkenen ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
en het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 

RO 

11.  Beslissing op bezwaarschrift tegen invordering verbeurde last onder 
dwangsom i.v.m. bedrijfsmatige paardrijactiviteiten 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

RO 

12.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde inzake een 
overtreding van het bestemmingsplan 
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 € 2.000, - voor het plaatsen en 
geplaatst houden van het schuurtje op het perceel. 

RO 

13.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde inzake 
verschillende overtredingen op het perceel 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op het aan hen in eigendom 
toebehorende perceel beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven. 
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd 

RO 
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van: 
- € 5.000, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het 

tuinhuisje op het perceel; 
- € 5.000, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 

overkapping op het perceel; 
- € 1.500, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 

schutting op het perceel 
- € 1.500, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het 

hekwerk op het perceel; 
- € 1.000, - ineens voor het aanleggen en aangelegd houden van 

het kunstgrastapijt op het perceel; 
- € 1.000, - ineens voor het aangelegd houden van de door 

overtreder aangelegde nutsvoorzieningen in of op de bodem van 
het perceel. 

14.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde wegens 
overtredingen van het bestemmingsplan 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op de aan hem in eigendom 
toebehorende percelen beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven. 
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd 
van: 

- € 5.000 ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van het 
chalet met overkapping op het perceel aan de Westelijk Drecht, 
sectie E, nummer 1673; 

- € 1.500, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van een 
opberghokje op het perceel aan de Westelijke Drecht, sectie E, 
nummer 1673; 

- € 500, - ineens voor het plaatsen en geplaatst houden van de 
stapel bouwmaterialen op het perceel aan de Westelijke Drecht, 
sectie E, nummer 1673; 

- € 1.000, - ineens voor het aangelegd houden van de door 
overtreder aangelegde nutsvoorzieningen in of op de bodem van 
de percelen aan de Westelijke Drecht, sectie E, nummer 1672 
en nummer 1673. 

RO 

15.  Pratende afvalbakken 
Het college besluit: 
De raad per brief te informeren over de stand van zaken in het onderzoek 
naar de mogelijkheid om op proef pratende prullenbakken te plaatsen op de 
gemeentelijke recreatieterreinen. 

RO 

16.  Motie intergemeentelijk subsidiebureau 
Het college besluit: 

1. Te kiezen voor scenario 1: toevoegen van subsidiescan aan de 
huidige inzet voor de Regio Gooi en Vechtstreek; 

2. Bijgevoegde brief met de memo ‘Verkenning beter benutten 
subsidies en fondsen’ ter informatie aan de raad te zenden. 

RO 

17. V   

18.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

19.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

20. V   

21. V   
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22.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 20, 21 

 

 
 Ter kennisname: 

 MT-verslag van 25 oktober 2017 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


