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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 16 mei 2017 

 

Aanwezig:  
Th.H.A.M. Reijn –loco burgemeester   
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 
Afwezig met kennisgeving: 

drs. M.E. Smit - burgemeester 

 

 
 
         Nr.: BN/1944/170511/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.  Besluitenlijst B&W vergadering van 25 april 2017 
Vastgesteld 

Staf 

2A. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 9 mei 2017 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 9 mei 2017; 
2. Brief toekomst gemeente Laren; 
3. Brief B.V. Verduijn restauratie Fusillademonument; 
4. Provincie Noord-Holland over resultaten Ruimtelijke verkenning 

Energietransitie Metropoolregio Amsterdam; 
5. Bedankbriefje burgemeester Smit voor zijn afscheidsreceptie op 12 

mei j.l. 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

6. NH Fietssymposium op 19 mei; 
Voor kennisgeving aangenomen 

7. Bijeenkomst stelling van Amsterdam op 30 juni in Haarlem; 
Wethouder de Kloet 

8. Maestro concert van Muziekvereniging  Amicitia op 27 mei in de 
Dobber 

Wethouder van Rijkom 

Staf 

4.   Zienswijze Fusie Woningbouwvereniging Laren met Gooi en 
Omstreken 
Het college besluit: 
Te verklaren geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen fusie van de 
Woningbouwvereniging Laren en Stichting Woningcorporaties Het Gooi en 
Omstreken. 

SDO 

5.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek 
2018 
Het college besluit: 

Staf 
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In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio 
Gooi en Vechtstreek 2018 en de toelichting hierop en de raad voor te 
stellen eveneens met deze wijziging in te stemmen. 

6.  Voorjaarsrapportage 2017 
Het college besluit: 

1. De voorjaarsrapportage 2017 vast te stellen 
2. De voorjaarsrapportage middels raadsvoorstel aan te bieden aan de 

raad. 

DVL 

7.  Incidentele subsidies termijn mei 2017 
Het college besluit: 

1. De incidentele subsidieaanvragen voor Stichting Nederhorst den 
Berg Actief; de Ken uw dorp quiz en de Historische Kring Nederhorst 
toe te kennen; 

2. De incidentele subsidieaanvraag van Snowe en Buurtcomité 
Buurtfeest de Grienden/Legakker af te wijzen.  

SDO 

8.  Mantelzorgwaardering 2017 e.v. 
Het college besluit: 

1. Het Plan van Aanpak ‘mantelzorgerwaardering 2017’ vast te stellen; 
2. Voor de uitvoering de “nadere regeling waardering mantelzorgers 

2017” vast te stellen; 
3. Voor 2017 de mantelzorgerwaardering uit te keren in de vorm van 

een financiële vergoeding; 
4. De hoogte van de waardering te laten afhangen van het aantal 

aanmeldingen, met een maximum van €  200,-- en een minimum 
van €  150,--; 

5. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 
Wijdemeren en de daarbij gegeven adviezen over te nemen; 

6. Eventuele adviezen voor de mantelzorgwaardering neer te leggen 
bij Versa Welzijn. 

SDO 

9.  Wijzigingsverordening huisvestingsverordening G&V 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de wijzigingsverordening regionale 
huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 vast te stellen. 

SDO 

10.  Verlengen gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

BOR 

11.  Vestigen van een administratiekantoor Oud-Loosdrechtsedijk  
52A t/m D  
Het college besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van 
het bedrijfspand in kantoor met bedrijfswoning, Oud-
Loosdrechtsedijk 52A t/m D te Loosdrecht op grond van de 
kruimelgevallenregeling, artikel 2.7 van het Besluit Omgevingsrecht; 

2. Het afdelingshoofd te mandateren om de vergunning te 
ondertekenen. 

RO 

12.  Geringe wijziging voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 
vijf woningen met vlonders 
Het college besluit: 

1. Het welstandsadvies niet over te nemen; 
2. De ondergeschikte wijziging goed te keuren; 
3. Het afdelingshoofd RO te mandateren om de beschikking te 

tekenen. 

RO 

13.  Visie De Slenk Noord/Cannenburgerweg 75 te Ankeveen 
Het college besluit: 

RO 



 3 

De commissie R&E kennis te laten nemen van de Visie De Slenk Noord en 
de commissie te horen over  (de verdere procedure van) het plan. 

14.  Raadsinformatiebrief motie 2-3-2017 de Lokale Partij 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief te verzenden waarin wordt aangegeven dat zal 
worden gewerkt volgens de ingediende maar aangehouden motie. 

RO 

15.  Partiële herziening bestemmingsplan Kern ’s-Graveland en 
landgoederen 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorwaarden en uitgangspunten voor een 
partiële herziening van het bestemmingsplan “Kern ’s-Graveland en 
landgoederen” voor het plangebied Leeuwenlaan 34 te ’s-Graveland 
naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State van 5 maart 2014; 

2. Na opstellen partiële herziening de participatie te starten in de vorm 
van een informatieavond; 

3. Vervolgens de raadscommissie te verzoeken de ontwerp partiële 
herziening  vrij te geven voor de wettelijke procedure en het goede 
diensten overleg.  

RO 

16.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afgesloten 
buitenbergruimte op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 4 te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het welstandsadvies niet over te nemen; 
2. De omgevingsvergunning te verlenen; 
3. Het afdelingshoofd te mandateren de beschikking te ondertekenen. 

RO 

17.  Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een 
bijbehorend bouwwerk op het perceel Vreelandseweg 26 te Nederhorst 
den Berg 
Het college besluit: 

1. Het welstandsadvies niet over te nemen; 
2. De omgevingsvergunning te verlenen; 
3. Het afdelingshoofd te mandateren de beschikking te ondertekenen. 

RO 

18.  Wijzigen beleidsregel toeristische bewegwijzering 
Het college besluit: 
Artikel 1.3 van Beleidsregel toeristische bewegwijzering Wijdemeren 2017 
te vervangen door: “Het college van burgemeester en wethouders kan in 
het belang van de openbare orde, verkeersveiligheid of de gemeentelijke 
toeristische ambities een uitzondering  maken op artikel 1.1.&1.2”. 

RO 

19.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde vanwege 
overtreding 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtreding op zijn perceel beëindigd wordt en 
beëindigd blijft binnen de gestelde begunstigingstermijn na verzending van 
het besluit. Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt een dwangsom 
verbeurd van €  1.000,-- per twee weken per constatering met een 
maximum van €  3.000,-- voor het plaatsen en geplaatst houden van een te 
hoge erfafscheiding op het perceel.  

RO 

20.  Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom bouwen in 
afwijking van de verleende vergunning 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van geadresseerden ontvankelijk en ongegrond 
te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder 
aanvulling van hetgeen in het advies van de 

RO 
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bezwaarschriftencommissie is overwogen en met inachtneming van 
de resultaten van het uitgevoerde nader onderzoek; 

2. Een proceskostenvergoeding af te wijzen. 

21. v   

22. v   

23.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio Staf 

24.  Communicatie 
Besproken 

 

25.  Thema: Doorzettingsmacht in de Regio Gooi en Vecht 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

26.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 21, 22 

 

 
 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 3 mei 2017 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 30 mei 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


