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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 17 januari 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/1883/170112/dbax 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 10 januari 2017  
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland op 10 januari 2017. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
Uitnodigingen: 

2. Muziekvereniging Amicitia: winterconcert in Kortenhoef op 28 
januari om 19.30 uur 

Burgemeester, wethouders De Kloet en Van Rijkom. 
3. RMN: afscheid Marieke Fleer en René van Tricht in Houten op 25 

januari om 16.00 uur 
Voor kennisgeving aangenomen. 

4. Veiligheidscoalitie: bijeenkomst over weerbaarheid tegen 
ondermijning, in Laren op 16 maart om 9.00 uur 

Burgemeester, wethouder Van Rijkom. 

Staf 

4.  Evaluatie vergaderen op locatie 
Het college besluit: 
1. De gezamenlijke bedrijfsbezoeken van het college in 2017/2018 eens 

per 2 maanden te hervatten; 
2. Dat de collegeleden in 2017 gedurende twee (dag)delen 

vrijwilligerswerk verrichten voor een zelfgekozen organisatie in 
Wijdemeren; 

3. Medewerkers de gelegenheid te bieden zich op vrijdag 10 maart a.s. in 
te zetten voor de vrijwilligersacties in Wijdemeren in het kader van 
NLdoet. 

Staf 

5.  BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) 
Het college besluit: 
1. Om een extra inspanning te leveren, teneinde aan nieuwe eisen van de 

BAG te voldoen; 
2. Om hiervoor incidenteel een bedrag van € 7.500,- beschikbaar te 

stellen; 
3. Om dit bedrag te verantwoorden bij de Voortgangsrapportage 2017. 
 
 

DVL 
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6.  Werkplan sociaal makelaar 2017 
Het college besluit: 
Het werkplan sociaal makelaar 2017 ter kennisname aan te nemen. 

SD 

7.  Afwijken bestemmingsplan ten behoeve van realisering buitenlokaal 
Lokinschool Ankeveen 
Het college besluit: 
1. Bereid te zijn af te wijken van het bestemmingsplan Kernen Ankeveen, 

Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht, om realisering van een buitenlokaal 
bij de Joseph Lokinschool, Hollands End 8 te Ankeveen, mogelijk te 
maken, mits een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten en 
een positief advies door de welstandscommissie wordt uitgebracht; 

2. Het schoolbestuur te verzoeken om een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning in te dienen; 

3. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om de 
vergunning te ondertekenen. 

SD 

8.  Beslissing op bezwaarschrift familie d.B.-N. 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van de familie d.B.-N. ongegrond te verklaren. 

BOR 

9.  Budget Boombeheer 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage doorrekening kosten boombeheer 

Wijdemeren; 
2. Deze verhoging als wens mee te nemen in de kadernota voor 2018; 
3. Eenmalig voor het inwilligen van de openstaande onderhoudsverzoeken 

€ 22.800,- beschikbaar te stellen en op te nemen in de voorjaarsnota 
voor 2017. 

BOR 

10.  Toestemming overdracht contractpositie 
Het college besluit: 
In te stemmen met de overdracht van de contractpositie van G.J.M. B. te 
Nederhorst den Berg, inzake de in 2010 gesloten anterieure-overeenkomst 
aan een ontwikkelaar, onder de voorwaarde dat overleg plaatsvindt met de 
andere contractpartij, H.J.M. G., en beide partijen hierover 
overeenstemming bereiken. Tevens dienen beide partijen in te stemmen 
met een nieuwe overeenkomst. 

RO 

11.  Prijs snippergroen 2017 
Het college besluit: 
Voor de verkoop van snippergroen met een groen- of verkeersbestemming 
de prijs vast te stellen conform de taxatiematrix van 8 maart 2014, te 
indexeren vanaf 1 januari 2018 met de CPI index alle huishoudens. 

RO 

12. v   

13. v   

14. v   

15.  Communicatie 
Besproken. 

 

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 12, 13 en 14. 

 

 
  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


