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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 27 maart 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/2144/180322/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 maart 2018 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van de Provincie Noord-Holland op 21 maart 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Uitnodigingen: 
1. Netwerkborrel Ondernemend Wijdemeren op 10 april 2018 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.   V   

6.  Vaststellen regeling mantelzorgwaardering 2018 e.v. 
Het college besluit: 

1. De Nadere Regeling waardering mantelzorgers Wijdemeren vast te 
stellen; 

2. Voor de begroting 2019 het budget van €  15.000,-- te verhogen tot 
 €  125.000,-- en dit te dekken uit het vervallen van de 
subsidiebudgetten RIBW en de Cocon (435001022 en 024). 

SDD 

7.  Motivatie herontwikkeling perceel Jachthaven De Uitkijk, Oud-
Loosdrechtsedijk 237-241 
Het college besluit: 

1. De initiatiefnemer te informeren over de herontwikkeling perceel 
Jachthaven De Uitkijk, Oud-Loosdrechtsedijk 237-241 middels 
concept brief; 

2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

FD 

8.  Wijziging bestemming Nieuw-Loosdrechtsedijk 272A te Loosdrecht 
Het college besluit: 
De bestemming van het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 272A te 
Loosdrecht te wijzigen conform het wijzigingsplan. 

FD 

9.  Wijziging bestemming percelen Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244 te 
Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. Ten aanzien van de ontwikkeling op de percelen Oud-
Loosdrechtsedijk 242 en 244 een positieve grondhouding in te 
nemen en dat voor eigen rekening en risico een verdere 

FD 
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ontwikkeling kan plaatsvinden; 
2. De wethouder te machtigen voor  tekstuele aanpassingen; 
3. De initiatiefnemer over dit besluit te informeren middels een brief. 

10.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan van permanente bewoning in recreatiewoningen in strijd 
met de bestemming 
Het college besluit: 

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

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

FD 

11.  Fractievragen met betrekking tot het perceel Dammerweg 3 en 4 te 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 
De gemeenteraad te informeren over perceel Dammerweg 3 en 4 te 
Nederhorst den Berg conform concept brief. 

FD 

12.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

13. V   

14. V   

15.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 5, 13, 14 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 14 maart 2018 
 
Vastgesteld in de vergadering van 3 april 2018 
de secretaris               de voorzitter 
 


