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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 20 maart 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
drs. B.R. van Henten-Meijer – wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 
Afwezig: 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 

 
 
         Nr.: BN/2142/180315/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 13 maart 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
a. Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 13 maart 2018; 
b. Bericht van overlijden van de heer J. goudberg – oud burgemeester 

van de gemeente Nederhorst den Berg; 
c. MRA Raads- en Statenleden bericht – editie 12; 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
a. Gemeente Hilversum voor een gezamenlijk diner met regio 

gemeenten tijdens VNG congres op 26 juni; 
Voorstel om diner in de regio te houden 

b. Afscheid Jan van Westering van Alzheimervereniging op 24 april in 
Loosdrecht; 

Wethouder Reijn, wethouder Van Henten 
c. Bijwonen Koningsdag in Kortenhoef op 27 april; 

Hele college 

 

5.   Huldiging Bibian Mentel 
Het college besluit: 

1. Het ereburgerschap toe te kennen aan Bibian Mentel op grond van 
haar uitzonderlijke sportieve prestaties in het algemeen en haar 
bijzondere sportieve prestaties tijdens de Paralympics in Pyeong 
Chang in 2018 in het bijzonder; 

2. De huldiging te laten organiseren door Stichting Sloep te Loosdrecht 
en om hiervoor een bedrag van € 8.000,-- te reserveren vanuit het 
representatiebudget; 

3. Vanuit Gemeente Wijdemeren bij wijze van felicitatie een donatie te 
doen van €  1.000,-- aan de Mentelity Foundation en om hiervoor 
tevens een bedrag van €  1.000,-- te reserveren vanuit het 
representatiebudget; 

4. De donatie wordt symbolisch (grote “cheque”) overhandigd door de 
burgemeester. 

Staf 
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6.  Kernenbeleid 
Het college besluit: 

1. De raadsinformatiebrief over het kernenbeleid, plus een bijlage met 
inlijstmomenten en missers, vast te stellen en aan de raad te 
verzenden; 

2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

Staf 

7.  Verzoek tot samenwerking met Hilversum inzake de financiële 
administratie 
Het college besluit: 
De gemeente Hilversum te verzoeken om op het gebied van de financiële 
administratie het gastheerschap uit te voeren, waardoor de gemeente 
Wijdemeren gebruik maakt van het financiële systeem van Hilversum en 
ook de uitvoering van de financiële administratie in Hilversum plaatsvindt.  

SDD 

8.  Beslissing op bezwaar weigering urgentieverklaring woningtoewijzing 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDD 

9.  Toekenning mantelzorgwaardering 
Het college besluit: 
Op grond van artikel 6 van de Nadere Regeling Waardering Mantelzorgers 
Wijdemeren 2017 aan mevrouw E. ten behoeve van dhr. M. een 
mantelzorgwaardering te verlenen. 

SDD 

10.  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Het aangepaste voorstel van het Plassenschap Loosdrecht e.o. tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling conform voor te 
leggen aan de raad; 

2. Onder voorbehoud van toestemming daartoe van de raad, het 
wijzigingsvoorstel ook als college vast te stellen. 

FD 

11.  Schetsontwerp voor het Integraal Kind Centrum (IKC) op het terrein 
van de Rehobothschool te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Bereid te zijn om op grond van de hardheidsclausule een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het nieuwe IKC-
Rehobothschool te Loosdrecht; 

2. De architect hiervan in kennis te stellen. 

FD 

12.  Beslissing op bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek 
Het college besluit: 

1. In afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie het 
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het 
verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 

2. De burgemeester te machtigen voor tekstuele aanpassingen.  

FD 

13.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

14. V   

15. V   

16.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 7 maart 2018 
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Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018 
de secretaris               de voorzitter  
 
 


