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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 28 februari 2017 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - 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/1907/170223/IB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 21 februari 2017 
Vastgesteld  

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Informele verkenning college Laren versterking regio; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Ondernemend Wijdemeren voor ondernemerscafé op 13 maart in 
Loosdrecht; 

Wethouder Reijn 
3. Fun4All voor concert op 12 maart in Hilversum; 

Burgemeester Smit (o.v.b.) 
4. Comeniusmuseum voor Comeniusdag 2017 op 18 maart in 

Naarden; 
Voor kennisgeving aangenomen 

5. Stichting Groene Hart voor bijeenkomst ‘Vier lente in het Groene 
Hart’ op 17 maart in Reeuwijk. 

Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.  Vaststellen prestatieafspraken woningcorporaties en 
huurdersorganisaties 
Het college besluit: 

1. De prestatieafspraken 2017 met woningcorporaties en 
huurdersorganisaties vast te stellen; 

2. De prestatieafspraken ter kennisname te brengen van de 
gemeenteraad. 

SDO 

5.  Projectplan toekomstvisie maatschappelijke accommodaties 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van het projectplan ‘Toekomstvisie maatschappelijke 
accommodaties’. 

SDO 

6.  Aanvraag parkeerplaats gehandicapten 
Het college besluit: 
Akkoord te gaan met de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats 
ten behoeve van geadresseerde aan de Bernhard van Beeklaan te 
Kortenhoef. 

BOR 

7.  De westzijde van de Reeweg te Nederhorst den Berg aanmerken als 
buiten de bebouwde kom 

RO 
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Het college besluit: 
1. De westzijde van de Reeweg te Nederhorst den Berg als buiten de 

bebouwde kom aan te merken; 
2. Het afdelingshoofd RO te mandateren om uw besluit schriftelijk te 

bevestigen. 

8.  Verzoek tot wijziging standplaatsvergunning op De Meenthof te 
Kortenhoef 
Het college besluit: 

1. Het verzoek van aanvrager om zijn standplaatsvergunning over te 
zetten op naam van “naam bedrijf” en de oppervlakte van de 
standplaats te vergroten tot 80 m2, af te wijzen; 

2. Het afdelingshoofd RO te mandateren dit besluit af te doen. 

RO 

9.     v   

10. v   

11.  Communicatie 
Besproken  

 

12.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 9, 10 

 

 
 Ter kennisname: 

 MT-verslag van 15 februari 2017 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


