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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 24 april 2018 

 

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/2154/180423/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 17 april 2018 
Vastgesteld  

Staf 

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

Holland op 17 april 2018; 
2. Brief van Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat mede 

namens Minister EZK over klimaatneutraal en circulair inkopen aan 
gemeente; 

3. Samenstelling bestuur Koninklijke Watersport-Vereeniging 
Loosdrecht; 

4. Bedankbericht n.a.v. overlijden oud-burgemeester Goudberg 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Uitnodigingen: 
1. Gemeente Hilversum voor Melkhuisje Masters op 17 mei; 

Wethouder De Kloet 
2. Opening buitenexpositie ‘Terug naar 1940-1945’ op 29 april in 

Museum Hilversum; 
Voor kennisgeving aangenomen 

3. VNHG voor ALV op 14 september; 
Voor kennisgeving aangenomen 

4. Inzenden Pitches voor werkbezoek van mw. Kriens aan Noord-
Hollandse gemeenten op vrijdag 8 juni 2018. 

Voorstel om het Gebiedsakkoord aan te melden als pitch. 

 

5.  Verkenning belastingsamenwerking met Hilversum 
Het college besluit: 
Het college van de gemeente Hilversum, in vervolg op het besluit van ons 
college van 10 april jl.,  schriftelijk te verzoeken een verkenning 
belastingsamenwerking samen met ons uit te voeren.   

Staf 

6.  Deelname collegeleden aan Oranjeactiviteiten en Dodenherdenking 
2018 
Het college besluit: 
Deel te nemen aan de Oranjeactiviteiten en Dodenherdenking 2018 
volgens bijgevoegd overzicht. 

Staf 

7.  ANW-hiaat verzekering 
Het college besluit: 

Staf 
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Een verzekeringsovereenkomst met Elips Life AG te sluiten voor het 
vervallen van de ANW-compensatie van het ABP. 

8.  Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2018 
Het college besluit: 

1. De Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Wijdemeren vast te 
stellen; 

2. De gemeenteraad hierover te informeren per raadsinformatiebrief. 

SDD 

9.  Beslissing op bezwaar bijstandsuitkering 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkene tegen de terugvordering van zijn 
bijstandsuitkering 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. 

SDD 

10.  Benoeming leden bezwaarschriftencommissie 2018-2022 
Het college besluit: 
De (plv.) voorzitter(s) en (plv.) leden voor de bezwaarschriftencommissie 
(2018-2022) te (her)benoemen. 

SDD 

11.   Begeleiding Wmo 2015  
Het college besluit: 
Hardheidsclausule ex artikel 28 Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning Wijdemeren toe te passen en begeleiding in het kader van 
de Wmo toe te kennen. 

SDD 

12.  Aanschaf financiële applicatie en start project samenwerking 
Hilversum: financiën 
Het college besluit: 

1. Gezamenlijk met gemeente Hilversum een project te starten voor 
samenwerking met Hilversum op het gebied van financiën; 

2. Een financiële applicatie aan te schaffen; 
3. De raad te informeren over de samenwerking. 

SDD 

13.  Voorlopige jaarrekening 2017, 2e begrotingswijziging 2018 en 
ontwerpbegroting 2019 OFGV 
Het college besluit: 

1. De raad, via bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen een zienswijze 
over de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 bij het 
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek kenbaar te maken. Hierin geeft de raad aan: 
a.  Ten aanzien van de 2e Begrotingswijziging 2018, waarmee de      
inbreng van een asbesttaak door Gooise Meren structureel wordt 
geregeld, meer informatie te vragen over de gevolgen voor de 
overhead van de dienst; 
b. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 niet in te kunnen 
stemmen met toepassing van het maximale acres van 3,07 %; 
c. Te willen vernemen hoe de OFGV anticipeert op de voorziene 
uittreding van de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke 
Regeling en het beperken van de (financiële) consequenties 
daarvan; 

2. De zienswijze na besluitvorming in het college alvast te verzenden 
en daarbij in de brief  aan te geven dat de zienswijze wordt 
ingediend onder voorbehoud van goedkeuring van de raad van 31 
mei aanstaande; 

3. De voorlopige jaarrekening 2017 van de OFGV ter informatie aan de 
raad te sturen; 

4. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

FD 

14.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan permanente bewoning recreatiewoningen in strijd met 

FD 
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bestemming 
Het college besluit: 

1. Een last onder dwangsom aan geadresseerde op te leggen om het 
gebruik in strijd met het bestemmingsplan van de recreatieverblijven 
als hoofdverblijf te beëindigen en beëindigd te houden;  en 

2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als 
volgt toe te passen: € 2.000,00 per constatering per vier weken, met 
een maximum van € 26.000,- (13 periodes van vier weken). 

15.  Omgevingsvergunning Rading 16-16 te Loosdrecht: uitbreiden van 
een woning 
Het college besluit: 

1. Bereid te zijn om ten behoeve van de uitbreiding van de woning op 
het perceel Rading 16-16 te Loosdrecht de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Wabo te voeren, mits een 
planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten; 

2. Indien geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend, 
de teamleider VTH te mandateren de omgevingsvergunning te 
verlenen. 

FD 

16.  Nieuwe woonschepen haven Kortenhoefsedijk 198 te Kortenhoef 
Het college besluit: 
In principe medewerking te willen verlenen aan het wijzigen van een kleine 
jachthaven naar woonschepenhaven onder de voorwaarde dat er voldaan 
wordt aan de algemene eisen zoals 1/3 sociale woningbouw, voldoende 
parkeergelegenheid, duurzaamheidsaspecten worden meegenomen, een 
communicatieplan wordt opgesteld, een planschadeovereenkomst wordt 
getekend etc. 

FD 

17.  Vervallen FD 

18.  Sociale woning component Vaartweg 20-21 te Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
Inzake de (mogelijke) ontwikkeling ter hoogte van de Vaartweg 20/21 te 
Nederhorst den Berg vast te houden aan de in de Woonvisie 2016 – 2020 
opgenomen eis dat tenminste 1/3 van het aantal wooneenheden in de 
sociale sfeer (koop en/of huur) worden gerealiseerd.  

FD 

19.   De Drijvende Kracht  
Het college besluit: 
Op 28 april a.s. tijdens zijn afscheid een gemeentelijke onderscheiding toe 
te kennen aan betrokkene voor zijn verdiensten als oprichter en 
hoofdredacteur van de Wijdemeerse Webkrant. 

Staf 

20. V Rondvraag en mededelingen/agenda collegeleden 
n.v.t. 

Staf 

21. V Communicatie 

 Weekagenda 

 Perslijst 
Hiervan is kennis genomen 

 

22.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten  20, 21 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 11 april 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 1 mei 2018 
de secretaris               de voorzitter 


