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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 22 mei 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
ir. J.J. Klink – wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn MSc. - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2158/180518/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 15 mei 2018 
Vastgesteld  

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 15 mei 2018; 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen:  
1. 10 jarig bestaan Alzheimercafé, in Hilversum op 12 september; 

Burgemeester Ossel en wethouder Van Rijn  
2. Afscheid wethouder Diemen, dhr. Grondel op 1 juni; 

Burgemeester Ossel 
3. Afscheid wethouders mw. Bakker, dhr. Pas en mw. Verhage van 

gemeente Huizen op 7 juni; 
Wethouders Van Rijn, De Kloet en Boermans 

4. GWC de Adelaar voor Ronde van Ankeveen op 27 mei; 
Wethouder Van Rijn (i.p.v. burgemeester Ossel) 

5. Het Nationale Gesprek 
Voor kennisgeving aangenomen 

6. Najaarsforum Natuurmonumenten op 10 oktober; 
Wethouders Klink en Boermans 

7. Netwerklunch MRA en/of deelname State of the Region op 20 juni; 
College  

 

5.  Consultaties van Berenschot inzake herindelingsontwerp 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de consultaties die bureau Berenschot blijkens 
mail van 3 mei 2018 wil uitvoeren met de gemeente en anderen 
over het herindelingsontwerp; 

2. Aan de wethouder eventuele aandachtspunten voor het overleg met 
de gemeente op 23 mei 2018 mee te geven. 

Staf 

6.  Benoeming gemeentesecretaris 
Het college besluit: 
Met ingang van 1 juni 2018 mevrouw mr. W. Heeg definitief te benoemen 
tot gemeentesecretaris van Wijdemeren. Het betreft hier een 
besluitvoornemen, dat definitief wordt nadat de Ondernemingsraad advies 
heeft uitgebracht. 

Staf 
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7.  Jaarstukken 2017 
Het college besluit: 

1. De jaarstukken 2017 vast te stellen; 
2. De gemeenteraad voor te stellen; 

a. Het positieve resultaat ad. € 1.930.869 in de Algemene Reserve 
te storten. 

b. Aan de algemene reserve in 2018 vervolgens een bedrag ad. € 
1.116.369 te onttrekken. 

 
Overheveling middelen uit 2017 naar 2018: 
 
a Restant Klijnsma middelen    14.000 
b Restant OKE gelden   126.753 
c Reintegratiemiddelen   150.833 
d Sociaal makelaar     35.000 
e Toegankelijk maken gebouwen 211.581 
f Innovatiebudget SD     98.818 
g Pilot budgetbeheer     42.000 
h Combinatiefuncties   199.204 
i Blijversleningen   100.000 
j Kernenbeleid      30.000 
k Onderhoud bruggen     86.400 
l Uitvoering veiligheidsplan    16.980 
m Onderhoud begraafplaatsen      4.800 
   
 Totaal bestemmingen           1.116.369 
 

Na bestemming resteert per saldo een toevoeging aan de algemene 
reserve van € 814.500. 

3. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

8.  Voorjaarsrapportage 2018 
Het college besluit: 

1. De voorjaarsrapportage 2018 goed te keuren; 
2. De voorjaarsrapportage met bijgaand raadsvoorstel aan te bieden 

aan de raad. 

SDD 

9.  Jaarstukken 2017 BSWW 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van de BSWW;  
2. Kennis te nemen van de opmerking van de accountant over de 

geconstateerde onrechtmatigheid en de reactie daarop van het 
bestuur van de BSWW dat maatregelen zijn genomen om herhaling 
in de toekomst te vermijden. 

SDD 

10.  Zienswijze Regio Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 
De raad via bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen een zienswijze over 
de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 bij het Dagelijks Bestuur 
van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken. Hierin geeft de raad 
aan: 

1. Kennis te hebben genomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en 
het concept voorstel bestemming resultaat 2017 van de Regio Gooi 
en Vechtstreek; 

2. Hoewel formeel geen zienswijze is gevraagd op het concept voorstel 
Resultaatbestemming 2017, wenst de gemeente Wijdemeren aan te 
geven niet in te stemmen met het bestedingsvoorstel voor het 
project ‘Alles is Gezondheid’ en de Huishoudelijke Hulp Toelage; 

SDD 
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3. Akkoord te gaan met de concept begroting 2019 van de Regio Gooi 
en Vechtstreek en geen zienswijze hierover in te dienen; 

4. Akkoord te gaan met de ontwerpbegrotingswijzigingen 5 t/m 9 
begrotingsjaar 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek en geen 
zienswijze hierover in te dienen; 

5. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

11.  Verkoop Dammerweg 9 Nederhorst den Berg; 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de gunning van de Dammerweg 9 te 
Nederhorst den Berg aan de hoogste bieder; 

2. De gemeenteraad hierover te informeren met een brief. 
 
De burgemeester besluit: 
Wethouder J.J. de Kloet te machtigen om de leveringsakte te 
ondertekenen. 

SDD 

12.  Beslissing op bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor de 
bouw van een cultureel centrum 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

SDD 

13.  Mandaat Veilig Thuis 
Het college besluit: 
Het mandaat- en volmachtsbesluit over de uitvoering van de taken van het 
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de inkoop 
van jeugdhulpvoorzieningen per 21 maart 2018 in te trekken. 

SDD 

14.  Convenant Rookvrije Generatie 
Het college besluit: 
In te stemmen met het convenant ‘Rookvrije Generatie Gooi en 
Vechtstreek’. 
 
De burgemeester besluit: 
Wethouder R.M. van Rijn te machtigen om namens het college het 
convenant te ondertekenen.  

SDD 

15.  Omgevingsvergunning Zonnepark langs de Loodijk te ’s-Graveland 
Het college besluit: 

1. In beginsel in te stemmen met het plan voor het zonnepark langs de 
Loodijk te ’s-Graveland en om daartoe de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure te voeren, mits een 
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten; 

2. De directeur van de afdeling Fysiek Domein te mandateren de 
Omgevingsvergunning te verlenen indien over het ontwerpbesluit 
geen zienswijzen worden ingediend. 

FD 

16.  Opheffen last onder dwangsom na ongedaan maken overtreding 
Het college besluit: 

1. Gelet op het verzoek van betrokkene het besluit van 12 februari 
2013 inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom op te 
heffen, nu de overtreding ongedaan gemaakt is; 

2. De teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving te 
mandateren dit opheffingsbesluit namens het college te 
ondertekenen; 

3. De teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving te 
mandateren om in soortgelijke gevallen, te weten bij het ongedaan 
maken van de overtreding en omstandigheden waaruit blijkt dat het 
duidelijk is dat de overtreding zich niet meer voor kan doen, 
opheffingsbesluiten te nemen. 

FD 
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17.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
N.v.t. 

Staf 

18. V   

19. V   

20.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 18, 19 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 16 mei 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
 
 
  
Vastgesteld in de vergadering van 29 mei  2018 
de secretaris               de voorzitter 
 
 
 


