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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 19 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/2087/171215/MH 
 
  

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 12 december 2017 
Vastgesteld. 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 12 december 2017 

Voor kennisgeving aangenomen 
2. Overlijdensbericht mw. M. Dijkema, medewerker Regio Gooi en 

Vechtstreek. 
Condoleance bericht verzonden 

Staf 

4.  Uitnodigen:  
1. Gemeente Amsterdam voor Nieuwjaarsontvangst op 1 januari 2018 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaarschriften tegen een standplaatsvergunning in 
Kortenhoef 
Het college besluit: 
De bezwaarschriften tegen een standplaatsvergunning in Kortenhoef 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

SDO 

6.  Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering om terug te komen op 
een handhavingsbesluit 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

SDO 

7.  Beslissing op bezwaar Wob-verzoek verplaatsing agrarisch bedrijf 
Juliana Bernhardplein/Eilandseweg Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van de H.W.S. tegen het besluit waarbij op hun Wob-
verzoek is beslist ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden 
besluit in stand te laten onder aanvulling van hetgeen in het advies van de 
commissie is overwogen.  

SDO 

8.  Advies bezwaarschriftencommissie bezwaar geadresseerde 
herziening bijstand 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;  
2. Bezwaarmaker te berichten conform conceptbrief. 

SDO 

9.  Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling BSWW 
Het college besluit: 

SDO 
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Onder voorbehoud dat de gemeenteraad op 19 december het college 
toestemming verleent, de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
‘’Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW gemeenten’’ vast te stellen. 

10. V   

11.  Praktijkondersteuner huisartsen jeugd  
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie pilot praktijkondersteuner 
huisartsen jeugd (POH jeugd); 

2. In te stemmen met het voortzetten van de regeling POH Jeugd en 
deze te betalen uit 442001039 Praktijkondersteuner Jeugd; 

3. In te stemmen met de overeenkomst tussen de gemeente 
Wijdemeren en huisartsen Hoflaan, huisartspraktijk Loosdrecht en 
praktijk Suijker en Siebeling;  

4. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te 
verzenden.  

SDO 

12.  Subsidie vluchtelingenwerk 
Het college besluit: 

1. De subsidieaanvraag van Vluchtelingenwerkgroep Gooi en 
Vechtstreek voor 2018 toe te kennen en de subsidie over 2016 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. Het besluit over subsidie aan Vluchtelingenwerk Midden-Nederland 
te verdragen; 

3. De wethouder te mandateren de aanvragen verder af te handelen. 

SDO 

13.  ’t Wijdehuis voortzetting en uitbreiding inloopvoorziening 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het toekennen van subsidie aan Versa Welzijn 
voor 2018:  
a. Tot een bedrag van € 45.416,- voor het organiseren van de 

inloopvoorziening ’t Wijdehuis te Kortenhoef; 
b. Tot een bedrag van € 35.606 voor het uitvoeren van de 

ontmoetingsgroep in Loosdrecht, gezamenlijk met de King 
Arthur groep gedurende 2 dagdelen per week; 

c. Tot een bedrag van € 48.936,- voor het uitvoeren van de 
ontmoetingsgroep in Nederhorst den Berg gedurende 2 
dagdelen per week.  

2. In te stemmen met het toekennen van een eenmalige 
investeringssubsidie ter hoogte van € 18.300,- voor het inrichten van 
de ruimte en het opzetten van de activiteit, incl. PR voor de 
ontmoetingsgroepen in ’t Wijdehuis Loosdrecht en Nederhorst den 
Berg;  

3. Ten behoeve van de huur van de benodigde ruimten voor de 
inloopactiviteiten de volgende bedragen beschikbaar te stellen: 
a. Aan Inovum een bedrag van € 4.283,- per jaar incl. 

nutsvoorzieningen voor de ruimte in Veenstaete, Kortenhoef 
b. Aan SCC, Nederhorst den Berg een bedrag van maximaal € 

3.530,- per jaar incl. nutsvoorzieningen. 
4. Voor de kosten van de aanpassingen in het Drieluik een bedrag van 

€ 12.000,- beschikbaar te stellen; 
5. Het restant 2017 van het door de raad beschikbaar gestelde bedrag 

voor de inloopvoorzieningen mee te nemen naar 2018 en dit aan de 
raad bij de jaarrekening voor te stellen; 

SDO 

14.  Budgethoudersbesluit 2018 
Het college besluit: 

1. Tot intrekking van het Besluit budgethouders dd. 25 juni 2002; 
2. Tot vaststelling van het Besluit budgethouders 2018 inclusief de 

SDO 
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bijlage budgethoudersoverzicht.  

15.  Beslissing op bezwaar verzoek om proceskosten vergoeding 
geadresseerde 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van geadresseerde gegrond te verklaren, het 
bestreden besluit te herroepen en de aanvraag in behandeling te 
nemen met gebruikmaking van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure;  

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen voor een 
bedrag van € 990,-  

FD 

16.  Omgevingsvergunning bouwen en afwijken bestemmingsplan voor de 
bouw van twee woonschepen 
Het college besluit: 

1. De omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woonschepen 
en voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Nederhorst den Berg’ te Nederhorst den Berg te verlenen; 

2. De directeur Fysiek Domein te mandateren om de 
omgevingsvergunning te tekenen.  

FD 

17.  Wijziging bestemmingsplan geadresseerde te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Tot vaststelling van het wijzigingsplan van de geadresseerde te Loosdrecht.  

FD 

18.  Sloop voormalige gemeentewerf Loosdrecht 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg  

FD 

19.  Beslissing op bezwaarschrift bewonen perceel te Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. Gezien het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het 
bezwaar van de geadresseerde ontvankelijk en gegrond te 
verklaren;  

2. Het bestreden besluit niet nader te motiveren maar te herroepen; 
3. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 990,-.  

FD 

20.  Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2021 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

FD 

21.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

22. V   

23. V   

24.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 10, 22, 23 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 6 december 2017 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 2 januari 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 


