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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 14 augustus 2018 

 

Aanwezig:  

J.J. de Kloet – loco burgemeester 
ir. J.J. Klink – wethouder 
R.M. van Rijn MSc. – wethouder 
E.A.H. van der Biezen – loco gemeentesecretaris 

 

Afwezig met kennisgeving: 

F. Ossel – burgemeester  
J.H. Boermans – wethouder  
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris  

 
         Nr.: BN/2185/180810/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 7 augustus 2018 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
n.v.t. 

Staf 

4.  Uitnodigingen 
1. Algemene Ledenvergadering Vereniging Noord-Hollandse 

Gemeenten op 14 september 2018; 
Wethouder Klink en wethouder De Kloet 

2. Netwerkdiner voor wethouder Cultuur, Erfgoed en Ruimtelijke 
Ordening 2018 op 5 september in Naarden 

Wethouder De Kloet (eerste deel) 

 

5.  Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzing 
gehandicaptenparkeerkaart 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDD 

6.  Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning voor de 
bouw van twee woningen Oud-Loosdrechtsedijk te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde niet-ontvankelijk te verklaren. 

SDD 

7.  Sociale Recherche 2017 Jaarverslag 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 Sociale Recherche; 
2. De gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief in kennis te stellen 

van het Jaarverslag 2017. 

SDD 

8.  Intentieverklaring Stop alcoholgebruik jongeren onder 18 jaar 
Het college besluit: 
De intentieverklaring ‘Stop alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar Gooi 
en Vechtstreek’ vast te stellen. 
 
De burgemeester besluit: 
Wethouder Van Rijn te machtigen om namens het college van Wijdemeren 

SDD 
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de intentieverklaring te ondertekenen. 

9.  Mandaatbesluit urgentieregeling wonen 
Het college besluit: 
In te stemmen met het verzoek vanuit de regio om in verband met een 
wijziging in de interne organisatie van de regio het mandaatbesluit inzake 
de Huisvestingsverordening Gooi- en Vechtstreek 2015 te wijzigen. 

SDD 

10.  Subsidieaanvraag MEE Utrecht Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Stichting MEE voor 2019 een subsidie toe te kennen van € 95.000,- 
en voor het gebruik van incidentele inzet € 10.000,- te reserveren; 

2. De subsidie 2017 vast te stellen gelijk op het bedrag dat is gebruikt, 
zijnde een bedrag van € 83.632,- (€ 76.400,-+7232,-). 

SDD 

11.  Uitvoering motie ‘minimumloon voor iedereen’ 
Het college besluit: 

1. De motie van PvdA /GL  uit te voeren en akkoord te gaan met de 
brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

2. Regiogemeenten te verzoeken deze brief te ondersteunen/mede te 
ondertekenen. 

SDD 

12.  Project Gastheerschap financiële administratie Wijdemeren-Hilversum 
opdrachtverstrekking leverancier en kredietvoorstel 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan om na behandeling van de kredietaanvraag in de 
commissie van B&M op 6 september 2018 aan Centric opdracht te 
verstrekken voor aanschaf-, implementatie- en jaarlijkse 
onderhoudskosten; 

2. Akkoord te gaan om een kredietaanvraag van € 243.000 voor de 
financiële applicatie aan de raad voor te leggen met een 
bijbehorende jaarlijkse kapitaallast van € 51.000 in de periode 2019-
2023; 

3. Mandaat te verlenen aan de directeur Sociaal Domein & 
Dienstverlening om de opdracht aan Centric te verlenen; 

4. Conform de toezegging in de commissie B&M van 3 juli 2018 een 
raadsinformatiebrief te versturen. 

SDD 

13.  Toepassen hardheidsclausule toekenning vervoer voor leerlingen uit 
Loosdrecht naar de Annie M.G. Schmidtschool in Hilversum 
Het college besluit: 

1. Voor leerlingen die reeds gebruik maken van aangepast vervoer 
onder de 6 kilometergrens dit vervoer voor een overgangsperiode 
van 6 weken nog toe te kennen; 

2. Deze periode te verlengen indien bezwaar wordt ingediend, voor de 
duur van de procedure. 

SDD 

14.  Cliëntervaringsonderzoek 2018 
Het college besluit: 

1. De cijfers van het cliënt ervaringsonderzoek Wmo voor kennisgeving 
aan te nemen; 

2. In te stemmen met het aanleveren van deze gegevens op 
waarstaatjegemeente.nl; 

3. Kennis te nemen van het regionale cliënt ervaringsonderzoek jeugd; 
4. De gemeenteraad te informeren over de resultaten van 

cliënttevredenheidssonderzoeken Wmo en Jeugd; 
5. De gemeenteraad te informeren over de achterstanden Wmo en de 

maatregelen om deze in te lopen. 

SDD 

15.  Vaststelling herziening bestemmingsplan Overmeer-Zuid 
woonschepenligplaatsen 
Het college besluit: 

FD 
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1. De zienswijzen af te doen conform de nota zienswijzen en het 
bestemmingsplan herziening bestemmingsplan Overmeer-Zuid 
woonschepenligplaatsen gewijzigd vast te stellen; 

2. Alvorens het voorstel te doen onder 1 de commissie Ruimte & 
Economie om advies te vragen; 

3. Voor behandeling in de raadscommissie een aanvullende 
overeenkomst te sluiten die waarborgt dat het aantal woonboten niet 
met één toeneemt. 

16.  Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 8 pakhuizen in de 
Porseleinhaven te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Bereid te zijn om met de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(Wabo) medewerking te verlenen aan de bouw van 8 pakhuizen met 
kantoor aan huis (C4 en C5) in de Porseleinhaven te Loosdrecht; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om een ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. 

Het raadsvoorstel ter advisering voor te leggen aan de commissie Ruimte & 
Economie. 

FD 

17.  Raadsinformatiebrief uitvoeringsplan Omgevingswet 
Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over het uitvoeringsplan Omgevingswet en 
de presentatie daarover op 5 september a.s. in de commissie R&E.  

FD 

18.  Verzoek planschade inzake bestemmingsplan ‘Kerktuin, Kortenhoef’ 
Het college besluit: 

1. Het advies van Thorbecke B.V. op te volgen en de aanvraag om een 
tegemoetkoming in de geleden planschade d.d. 17 november 2017, 
af te wijzen; 

2. Het ingevolge het bepaalde in art. 6.4, lid 4 van de Wro het betaalde 
drempelbedrag voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
niet te restitueren. 

FD 

19.  Opening Cultureel Centrum Kortenhoef 
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden voor nader overleg. 

FD 

20.  Arhi procedure 
Besproken  

Staf  

21.  Raads- en commissievergaderingen 
Niet besproken i.v.m. reces 

Staf 

22.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Niet besproken i.v.m. reces 

Staf 

23. V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden 
Geen bijzonderheden 

Staf 

24. V Communicatie 

 Weekagenda 

 Perslijst 

 

25.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 23, 24 

 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 augustus 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 


