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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 14 maart 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/1909/170309/IB 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 7 maart 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Campagne Allemaal roze Harten voor rechtvaardiging, erkenning, 

gelijkheid en ontwikkeling; 
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 7 maart. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

3. Toneelvereniging DSO voor voorjaarsvoorstelling in Kortenhoef van 
5 t/m 8 april. 

Burgemeester Smit (5/4), wethouder Reijn (8/4), wethouders De Kloet en 
van Rijkom (7/4) 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 20 maart 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Wensen en bedenkingen ten aanzien van het houden van een 
referendum 
Het college besluit: 
Het standpunt van het college middels bijgaande brief aan de raad over te 
brengen, conform artikel 147a lid 4 van de Gemeentewet. 

Staf 

6.  2e wijziging Regeling tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer 
en 3e wijziging Regeling fiscale uitruil reiskosten woon- werkverkeer 
Het college besluit: 
Een voorgenomen besluit te nemen om de volgende wijzigingen, 2e 
wijziging '07 Regeling tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer’ en 
de 3e wijziging ’08 Regeling fiscale uitruil reiskosten woon- werkverkeer’ 
vast te stellen per 1 mei 2017 na advies/instemming Ondernemingsraad en 
de Commissie voor Georganiseerd Overleg.  

Staf 

7.  v   

8.  Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit 
Het college besluit: 
Het aanstellingsbesluit ‘Onbezoldigd gemeenteambtenaar en 
aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar’ vast te 
stellen. 

DVL 

9.  Plan pilot ‘Durven, doen en vertrouwen 2017 t/m 2019’  
Het college besluit: 

SDO 
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1. In te stemmen met de pilot ‘Durven, doen en vertrouwen 2017 t/m 
2019’ en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. Jaarlijks uit de vastgestelde budgetten Wmo en Jeugdhulp een 
bedrag beschikbaar te stellen van € 100.000 (60% uit Wmo 
begeleiding en 40% jeugdhulp). 

10.  Beslissing op bezwaarschrift geadresseerde 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ongegrond te verklaren. 

SDO 

11. v   

12.  Beslissing op bezwaarschrift geadresseerde 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ongegrond te verklaren onder 
aanvulling van de motivering. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te 
wijzen. 

RO 

13.  Update Duurzaamheidsnotitie 
Het college besluit: 

1. De notitie ‘Duurzaamheid doe je gewoon’, update van de 
Duurzaamheidsnotitie 2015 vast te stellen en 

2. Deze aan te bieden te bespreking in de commissie Ruimte en 
Economie d.d. 5 april 2017. 

RO 

14.  Reactie op onderzoek rekenkamercommissie 
Het college besluit: 
Akkoord te gaan met bijgevoegde reactie op het onderzoek van de 
rekenkamercommissie. 

Staf 

15. v   

16. v   

17.  Communicatie 
Besproken  

 

18.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 7, 11, 15, 16  

 

Ter kennisname: 

 MT-verslag van 1 maart 2017 
 
(V) Te bespreken: 

 Bezoek Gedeputeerde Van der Hoek op 15 maart: Provinciale arhi-procedure G&V 

 Draaiboek raadsavond kadernota 
  
  
Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


