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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 12 december 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  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2083/171208/MH 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 5 december 2017 
Vastgesteld. 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 5 december 2017; 
2. Bedankkaart na overlijden van mevrouw van Henten-De Vries; 
3. Hoor- en bezwaarcommissie: problemen vliegveld op donderdag 14 

december 2017; 
4. Melding hoor- en bezwaarcommissie Provincie Noord-Holland op 14 

december; 
Voor kennisgeving aangenomen. 
Uitnodigingen: 

5. Nieuwjaarsreceptie gemeente Hilversum op 9 januari; 
Hele college 

6. Nieuwjaarsreceptie gemeente Laren op 4 januari; 
Burgemeester Ossel 

Staf 

4.  Verlenging termijn Generatiepact gemeente Wijdemeren 2015 tot en 
met 31 december 2018 
Het college besluit: 
In te stemmen met het verlengen van de Regeling Generatiepact gemeente 
Wijdemeren 2015 tot en met 31 december 2018. 

Staf 

5.  127e wijziging CAR/UWO derde jaar WW per 1 januari 2018 
Het college besluit: 
Vast te stellen, de 127e wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 
gemeente Wijdemeren, derde jaar WW per 1 januari 2018. 

Staf 

6.  Prestatieafspraken 2018-2019 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2018-2019 met Woonzorg 
Nederland en Habion tot en met 2019; 

2. Wethouder van Henten-Meijer te machtigen voor het ondertekenen 
van de prestatieafspraken. 

SD 

7.    V   

8.  Nadere Regels en Beleidsregels Jeugd en Maatschappelijke 
ondersteuning 

SDO 



 2 

Het college besluit: 
1. De Nadere Regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Wijdemeren 2018; 
2. De Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Wijdemeren 2018; 
3. De Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 2018; 
4. De Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 2018, vast te 

stellen. 

9.  Afronding MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de afronding van het MIRT onderzoek 
Oostkant Amsterdam; 

2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.  

RO 

10.  Beslissing op bezwaar verkeersmaatregel Oppad Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkenen ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, onder aanvulling 
van hetgeen in dit advies is overwogen; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.  

BOR 

11.  Project snippergroen 
Het college besluit: 

1. De drie revindicatiedossiers die zijn beslecht met een arrest van het 
Gerechtshof voor te leggen aan Eiffel voor de beoordeling of in hun 
ogen sprake is van verjaring en deze dossiers af te handelen in 
overeenstemming met het oordeel van Eiffel, na het overeenkomen 
van een vaststellingsovereenkomst met de betrokken inwoners; 

2. De drie aangebrachte pro-forma hoger beroepen bij het Gerechtshof 
te Amsterdam in te trekken en de betrokken inwoners met een brief 
hierover te informeren; 

3. Voor de inventarisatie van de dossiers die door de gemeente zijn 
afgehandeld vóór de inzet van Eiffel extern in te huren; 

4. De voornoemde kosten, te weten de inzet van Eiffel voor de 
beoordeling (besluit 1), de financiële consequenties van besluit 1 en 
de inhuur ten behoeve van inventarisatie (besluit 3), te dekken uit de 
meeropbrengst ‘480003700 verkoop gronden’ en te verantwoorden 
bij de jaarrekening 2017; 

5. De gemeenteraad met een brief te informeren over besluit 1 en de 
financiële verantwoording daarvan. 

RO 

12.  Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de bouw van 2 
woningen op het perceel Horndijk 34 in Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

RO 

13.  Veiligheids Informatie Systeem (VIS) 
Het college besluit: 

1. Over te gaan tot implementatie van het VIS;  
2. Het addendum van de verwerkingsovereenkomst VIS aan te gaan; 
3. Een verzoek te doen aan de burgemeester om de 

verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.  

RO 

14.  Beslissing op bezwaar beëindiging uitkering Participatiewet 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van hetgeen in 
het advies van de bezwaarschriftencommissie is overwogen.  

SDO 

15. V   
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16. V   

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 7, 15, 16 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 29 november 2017 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


