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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 21 november 2017 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
Th.H.A.M. Reijn - wethouder 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

Afwezig met kennisgeving: 

drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder 
 
         Nr.: BN/2070/171116/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 14 november 2017 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 14 november 2017  
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Kennisplatform Sociaal Domein voor Actualiteitencollege in 
Amsterdam op 24 november; 

3. VNG voor Bestuurdersdag en BALV in Nieuwegein op 1 december; 
4. Het Jagthuis voor Telemann-Concert in Nederhorst den Berg op 26 

november. 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 27 november 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Aanwijzing Stichting Plumego als lokale publieke media-instelling 
Het college besluit: 
De raad positief te adviseren over de aanvraag van Stichting Plumego tot 
aanwijzing als lokale publieke media-instelling. 

SDO 

6.  Cultuurnota 2018-2021 
Het college besluit: 
De commissie Maatschappelijke Zaken te horen over de Cultuurnota 2018-
2021. 

SDO 

7.  Toekomstvisie maatschappelijke accommodaties 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

SDO 

8.  Visie Kleine Scholen  
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de toekomstvisie ‘Kleine scholen’ vast te stellen 

SDO 

9.  Begrotingswijzigingen Sociaal Domein  
Het college besluit: 
De raad voor te stellen geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging 
Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek 2018. 

SDO 

10.  Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2018-2021 SDO 
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Het college besluit: 
In te stemmen met het concept ‘Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 
Wijdemeren 2018-2021’. 

11.  Kredietaanvraag Duikerbrug te Ankeveen 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 
Voor renovatie aan de Duikerbrug te Ankeveen een krediet van € 110.000, - 
beschikbaar te stellen ten laste van IP BOR-360. 

BOR 

12.  Raadsvoorstel kredietaanvraag vervangen verkeersregelinstallaties 
(VRI’s) 
Het college besluit: 
De raad voor stellen: 
Voor het vervangen van twee geregelde oversteekplaatsen € 60.000, - 
beschikbaar te stellen ten laste van BOR-294 uit het investeringsplan 2017 
-2020. 

BOR 

13.  Schattingswijziging afschrijven op investeringen 
Het college besluit: 
De commissie Bestuur en Middelen te informeren over de 
schattingswijziging afschrijven op investeringen. 

DVL 

14.  Normenkader 2017 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het Normenkader 2017 vast te stellen. 

DVL 

15.  Belasting en legesverordeningen 2018 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de belastingverordeningen en de bijbehorende 
tarieventabellen voor 2018 vast te stellen. 

DVL 

16.  Voordracht plaatsvervangend lid Commissie Regionaal Overleg 
Vliegveld Hilversum (CRO-H) 
Het college besluit: 
De heer J. van Dijk aan de voorzitter van Commissie Regionaal Overleg 
vliegveld Hilversum voor te dragen als plaatsvervangend bewonerslid van 
deze commissie. 

RO 

17.  Zienswijze bij Rekenkamerrapport ‘Toekijken of meedoen in 
toeristisch Wijdemeren’ 
Het college besluit: 
Bijgevoegde brief ter kennis van de Rekenkamercommissie en de 
gemeenteraad te brengen als zienswijze van het college bij het 
rekenkamerrapport ‘Toekijken of meedoen in toeristisch Wijdemeren’. 
Wethouder Reijn wordt gemachtigd de conceptbrief redactioneel aan te 
passen. 

RO 

18.  Correctieve herziening Plassengebied 2013 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen het bestemmingsplan correctieve herziening 
Plassengebied 2013 vast te stellen. 

RO 

19.  Toezicht en Handhaving, VTH-beleid 2018-2021 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen het VTH-beleid 2018-2021 vast te stellen. 

RO 

20.  Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning seizoensgebonden 
bouwwerk Blijklaan 1 Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkene ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling 
van hetgeen in het advies van de bezwaarschriftencommissie is 
overwogen; 

RO 
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2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

21.  Beslissing op bezwaar evenementenvergunning Nederhorst on Ice 
De burgemeester besluit: 

1. Het bezwaarschrift van betrokkenen tegen de 
evenementenvergunning voor Nederhorst on Ice ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten 
onder aanvulling van hetgeen in het advies van de 
bezwaarschriftencommissie is overwogen; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

RO 

22.  Koopovereenkomst perceel B, C en G Philips van Wassenaerlaan te 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Tot instemming met de koopovereenkomst met betrekking tot 
perceel B op de legakker achter de Philips van Wassenaerlaan te 
Nederhorst den Berg, groot circa 149 m² grond en 210 m² water, 
met de taxatiewaarde van 4 oktober van € 16.440,- als grondprijs, 
met de eigenaren van het adres Philips van Wassenaerlaan 1 te 
Nederhorst den Berg; 

2. Tot instemming met de koopovereenkomst met betrekking tot 
perceel C op de legakker achter de Philips van Wassenaerlaan te 
Nederhorst den Berg, groot circa 213 m² grond en 233 m² water, 
met de taxatiewaarde van 4 oktober 2016 van € 20.000,- als 
grondprijs, met de eigenaren van het adres Philips van 
Wassenaerlaan 8 te Nederhorst den Berg; 

3. Tot instemming met de koopovereenkomst met betrekking tot 
perceel G op de legakker achter de Philips van Wassenaerlaan te 
Nederhorst den Berg, groot circa 656 m² grond en 698 m² water, 
met de taxatiewaarde van 4 oktober 2016 van € 31.500,- als 
grondprijs, met de eigenaren van het adres Philips van 
Wassenaerlaan 1 te Nederhorst den Berg; 

 

23.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
n.v.t. 

Staf 

24. V   

25. V   

26.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 24, 25 

 

 
 Ter kennisname 

 MT-verlag van 8 november 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 28 november 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


