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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 27 juni 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 
drs. J. Visser - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/1967/170622/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 juni 2017 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 20 juni 2017; 
Voor kennisgeving aangenomen 

2. Brief NLPO over toekomst van de lokale omroep; 
Voor kennisgeving aangenomen 

3. Brief gemeente Midden-Delfland over beloningsbeleid 
bestuursvoorzitter; 

College stuurt een ondersteuningsbrief. 
Uitnodigingen: 

4. Installatie en beëdiging Ronald Wortelboer als burgemeester van de 
gemeente Stede Broec op 13 juli; 

Voor kennisgeving aangenomen 
5. Gast-jury bij Palingroken op 2 september in Kortenhoef; 

Wethouders Reijn, Van Henten en De Kloet 
6. Wielerdag Nederlandse Gemeenten op 23 september in Beek en 

Donk; 
Voor kennisgeving aangenomen 

 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 10 juli 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Beslissing op bezwaar invordering verbeurde dwangsom 
Het college besluit: 

1. Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten; 

2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen. 

Staf 

6.  Raadsinformatiebrief Inspectie JeugdGezondheidsZorg (JGZ) Gooi en 
Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Inspectierapport JGZ Gooi en Vechtstreek 
2017; 

2. De raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te verzenden. 

SDO 

7.  Meldcode Wijdemeren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SDO 
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Het college besluit: 
Kennis te nemen van de Uitvoering Meldcode Wijdemeren. 

8.  Overeenkomst A.K.J.Stichting Sensoor en Stichting Kindertelefoon 
Het college besluit: 

1. Het collegebesluit van 23 mei 2017 om de beschikbare middelen uit 
het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 
taken van Stichting de Kindertelefoon, Stichting Sensoor en 
Stichting AKJ in te trekken; 

2. De machtiging aan de directeur van de regio Gooi en Vechtstreek, · 
I. Meuwese, om de overeenkomst met deze partijen te 
ondertekenen, in te trekken. 

SDO 

9.  Bekostiging cultureel erfgoedproject 
Het college besluit: 
In te stemmen met éénmalige subsidie van in totaal € 500, - beschikbaar te 
stellen ten behoeve van de uitvoering van het Cultuureducatieproject 
“Tromp in Trompenburg” in het schooljaar 2016-2017 op de scholen in 
Kortenhoef en Ankeveen. 

SDO 

10.  Jaarverslag Kinderopvang 2016 
Het college besluit: 

1. De jaarverantwoording kinderopvang 2016 vast te stellen en aan te 
leveren aan de Inspectie van het Onderwijs via de website 
“waarstaatjegemeente.nl”; 

2. De raad per brief te informeren over het jaarverslag 2016. 

SDO 

11.  Vaststelling partiële herziening Plassengebied Loosdrecht 2013, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237 
Het college besluit: 

1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan partiële herziening 
Plassengebied Loosdrecht 2013; Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237, 
overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte exemplaar; 

2. De reclamant niet-ontvankelijk te verklaren; 
3. Het bestemmingsplan ambtshalve aan te passen zoals verwoord in 

het bij dit besluit behorende voorstel. 

RO 

12.  Opleggen last onder drangsom aan geadresseerde inzake 
overtredingen van het bestemmingsplan 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op het aan hem in eigendom 
toebehorende perceel beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven. 
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd 
van: 

 € 5.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van de schuur op 
het perceel; 

 € 2.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van de opberg box 
op het perceel; 

 € 1.000, - ineens voor het plaatsten en geplaatst houden van een 
schutting op het perceel; 

 € 2.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van het afval 
(goederen) op het perceel; 

 € 1.500, - voor het plaatsten en geplaatst houden van het 
bouwmateriaal en ander materiaal op het perceel; 

 € 1.000, - voor het aanleggen een aangelegd houden van een stuk 
kunstgrastapijt op het perceel; 

RO 
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 € 500, - voor het plaatsen en geplaatst houden van de stenen tegels 
op het perceel; 

 € 1.000, - voor het aangelegd houden van de door u aangelegde 
nutsvoorzieningen in of op de bodem van het perceel.  

13.  Opleggen last onder dwangsom voor het plaatsen van een schuurtje 
aan geadresseerde inzake overtreding van het bestemmingsplan 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtreding op het aan hem toebehorende perceel, 
beëindigd wordt binnen de gestelde begunstigingstermijn na verzending 
van het besluit en beëindigd blijft. Indien niet wordt voldaan aan de last, 
wordt een dwangsom ineens verbeurd van € 2.000, - voor het plaatsten en 
geplaatst houden van het schuurtje op het perceel.  

RO 

14.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerde  
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerde teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op het haar in eigendom 
toebehorende perceel beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven. 
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd 
van: 

 € 5.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van het tuinhuisje 
op het perceel; 

 € 2.500, - voor het plaatsen en geplaatst houden van het prieel op 
het perceel; 

 € 2.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van de steiger op 
het perceel; 

 € 1.500, - voor het aanleggen en aangelegd houden van het 
kunstgrastapijt op het perceel; 

 € 1.500, - voor het plaatsen en geplaatst houden van het hekwerk 
op het perceel; 

 € 1.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van een schutting 
op het perceel; 

 € 1.000, - voor het plaatsten en geplaatst houden van een houten 
vlonder op het perceel. 

 € 1.000, - voor het aangelegd houden van de door u aangelegde 
nutsvoorzieningen in of op de bodem van het perceel. 

RO 

15.  Opleggen last onder dwangsom aan geadresseerden in verband met 
verschillende overtredingen van het bestemmingsplan 
Het college besluit: 
Een last onder dwangsom op te leggen aan de geadresseerden teneinde te 
bewerkstelligen dat de overtredingen op het aan hen in eigendom 
toebehorende perceel beëindigd worden binnen de gestelde 
begunstigingstermijn na verzending van het besluit en beëindigd blijven 
Indien niet wordt voldaan aan de last wordt een dwangsom ineens verbeurd 
van: 

 € 10.000, - voor het plaatsten en geplaatst houden van het chalet op 
het perceel; 

 € 5.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van het tuinhuis op 
het perceel; 

 € 5.000, - voor het plaatsten en geplaatst houden van de steigers 
aan beide zijden van het perceel; 

 € 750, - voor het plaatsten en geplaatst houden van de grijze 
opbergkast op het perceel; 

RO 
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 € 1.500, - voor het aanleggen en aangelegd houden van het 
kunstgrastapijt op het perceel; 

 € 2.000, - voor het plaatsen en geplaatst houden van de schutting 
op het perceel; 

 € 2.000, - voor het plaatsen en het geplaatst houden van het 
hekwerk met dekplank op het perceel; 

 € 1.500, - voor het aanleggen en het aangelegd houden van het 
grindpad voor het hekwerk met dekplank op het perceel; 

 € 1.000, - voor het aangelegd houden van de door u aangelegde 
nutsvoorzieningen in of op de bodem van het perceel.  

16.  Oplegging last onder dwangsom aan gebruiker om het gebruik in strijd 
met de bestemming, het bewonen van een deel van de stal, te 
beëindigen en beëindigd te houden en de stal terug te brengen in de 
staat waarin het zich ten tijde van het verlenen van de 
milieuvergunning en de bouwvergunning bevond 
Het college besluit: 

1. Om aan gebruiker een last onder dwangsom op te leggen teneinde 
het gebruik in strijd met de bestemming, het bewonen van een deel 
van de stal te beëindigen en beëindigd te houden en de stal terug te 
brengen in de staat waarin het zich ten tijde van het verlenen van de 
milieuvergunning en de bouwvergunning bevond; 

2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als 
volgt toe te passen: € 5.000, - ineens voor het wonen in strijd met de 
bestemming en niet terug brengen van de stal in de staat waarin het 
zich ten tijde van het verlenen van de milieuvergunning en de 
bouwvergunning bevond.  

RO 

17.  Wijziging bestemming horeca naar wonen Stichts End 50 te Ankeveen 
Het college besluit: verzoeker mede te delen dat: 

1. Het college in beginsel bereid is te bevorderen dat door de 
gemeenteraad de bestemming wordt gewijzigd van horeca in wonen 
onder voorbehoud besluitvorming door de gemeenteraad; 

2. Voor eigen rekening en risico een partieel bestemmingsplan dient te 
worden opgesteld en dat in het kader van de participatie de 
omwonenden gelegenheid moeten krijgen een mening te geven 
over het voorgenomen plan; 

3. Uit de toelichting op de partiële herziening moet blijken hoeveel 
woningen ter plaatse uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening 
aanvaardbaar zijn; 

4. Medewerking geschiedt onder voorwaarde dat een 
planschadeverhaalsovereenkomst met de gemeente wordt gesloten.  

RO 

18.  Eerste globale begroting Metropool Regio Amsterdam 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de globale begroting 2018 van de Metropool 
Regio Amsterdam; 

2. De begrotingsstukken als bijlage bij een raadsinformatiebrief met de 
gemeenteraad te delen. 

RO 

19.  Brief standpuntbepaling Gooi en Vechtstreek mobiliteit oostkant 
Amsterdam, in het kader van de Meerjarenplanning Infrastructuur 
Ruimte en Transport( MIRT)   
Het college besluit: 
De raad met een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte te stellen. 

 

20. v   

21. v   

22.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio Staf 
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Voor kennisgeving aangenomen 

23.  Communicatie 
Besproken 

 

24.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 20, 21 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 14 juni 2017 

 Piketrooster college 
 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2017 
de secretaris               de voorzitter 


