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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 11 april 2017 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - 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 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1927/170406/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

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

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 4 april 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Sportservice Noord-Holland voor de opening van de Koningsspelen 
2017 in Nederhorst den Berg op 21 april 

Wethouders Van Rijkom en De Kloet 
3. Regio Gooi en Vecht voor Startbijeenkomst cultuureducatie, Bussum 

op 10 mei 
Wethouder Van Rijkom 

Staf 

4.  Jaarverslag 2016 Commissie voor de bezwaarschriften 
Het college besluit: 

1. Het Jaarverslag 2016 van de commissie voor de bezwaarschriften 
voor kennisgeving aan te nemen en in het bijzonder kennis te 
nemen van paragraaf IV: cijfermatige overzichten van afhandeling 
van bezwaarschriften; 

2. Het jaarverslag ter kennisgeving aan de commissie Bestuur en 
Middelen voor te leggen. 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaarschrift Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
2004 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerden niet-ontvankelijk te verklaren. 

SDO 

6.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan van permanente bewoning in recreatiewoningen in strijd 
met de bestemming. 
Het college besluit: 

1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om 
het gebruik in strijd met het bestemmingsplan van de 
recreatieverblijven als hoofdverblijf te beëindigen en beëindigd te 
houden; 

2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als 
volgt toe te passen: € 2.000, - per constatering per vier weken, met 

RO 
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een maximum van € 26.000, - (13 periodes van vier weken).  

7.  Beslissing op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor het 
wijzigen van gevels van woningen in het project Portofino aan de Oud-
Loosdrechtsedijk (ged.). Golfslag en Swingboei te Loosdrecht 
Het college besluit: 
het bezwaarschrift van geadresseerde ongegrond te verklaren onder 
verbetering van de motivering en het verzoek om vergoeding van 
proceskosten af te wijzen. 

RO 

8.  Beslissing op bezwaarschrift buiten behandeling stellen aanvraag om 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nokverhoging op het 
achterdakvlak van een woning 
Het college besluit: 
het bezwaarschrift van geadresseerden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren onder aanvulling van de motivering zoals in het advies 
overwogen. 

RO 

9.  Raadsinformatiebrief asbestsanering 
Het college besluit: 
Een Raadsinformatiebrief over de sanering achter Oud-Loosdrechtsedijk 98 
te Loosdrecht te verzenden. 

RO 

10.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het afdekken van een immobiele 
bodemverontreiniging 
Het college besluit: 

1. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 
2. De beschikking te laten tekenen door het afdelingshoofd RO. 

RO 

11.  Deelname collegeleden aan Oranjeactiviteiten en Dodenherdenking 
2017 
Het college besluit: 
Deel te nemen aan de Oranjeactiviteiten en Dodenherdenking volgens 
overzicht. 

Staf 

12. v   

13. v   

14.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

15.  Communicatie 
Besproken  

 

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 29 maart 2017 
 
Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
  


