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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 28 november 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/2077/171123/DB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 21 november 2017 Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 21 november 2017;  
2. Brief VNG betr. activering quotumregeling banenafspraak 

Uitnodigingen: 
1. LSBO voor de nieuwjaarsrecepties 2108; 

Wethouders, Reijn, van Henten, de Kloet, van Rijkom 
2. Provincie Noord-Holland voor de ondertekening; gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen in Loosdrecht op 6 december; 
Wethouders Reijn, de Kloet 

3. Uitnodiging van VNG voor Atriumlezing Ruud Koornstra en Reint 
Jan Renes in Den Haag op 11 december; 

Voor kennisgeving aangenomen 
4. Wethouder Nicolien van Vroonhoven voor afscheidsreceptie in 

Hilversum (raadhuis) op 20 december 
Wethouders Reijn, van Henten, de Kloet 

5. GGD G&V voor bijeenkomst op Comenius College over 
alcoholmanifest en uitzending NOS in Hilversum op 1 december 

Wethouder van Henten 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 11 december 2017 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

5.  Besluit toepassing mandaatregeling na organisatieaanpassing 
Het college, respectievelijk de burgemeester besluit: 
Het “Besluit toepassing mandaatregeling na organisatieaanpassing” vast te 
stellen. 

Staf 

6.  Vaststellingsovereenkomst en persoonsgebonden 
gedoogbeschikking 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het feit dat de resultaten van de mediation 

procedure tussen belanghebbenden en de gemeente zijn opgenomen in 
een vaststellingsovereenkomst; 

2. Een persoonsgebonden gedoogbeschikking te verlenen aan 
belanghebbende voor het onder voorwaarden bewonen en in stand 
houden van de woning te ’s-Graveland. 

RO 
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7.  Collectieve festiviteiten 
Het college besluit: 
1. De volgende collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 2018 aan te 

wijzen: 
- 26/27 april 2018: Koningsnacht en Koningsdag – Loosdrecht, 

Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen en Nederhorst de Berg; 
- 5 mei 2018: Bevrijdingsdag – Loosdrecht, Kortenhoef, ‘s-Graveland, 

Ankeveen en Nederhorst den Berg; 
2. Conform artikel 4:2, lid 9 en 10 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening de volgende voorschriften te verbinden aan de collectieve 
festiviteiten voor het kalenderjaar 2018: 
- Het geluidsniveau als bedoeld in artikelen 2.17, 2.19A lid 2 tot en 

met lid 4 en 2.20 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer geldt voor 
het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de 
buitenruimte van de inrichting. 

- Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn ramen en deuren 
gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of 
goederen.  

RO 

8.  Beslissing op bezwaar intrekken bouwvergunning 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkene tegen de intrekking van zijn 
bouwvergunningen 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. 
 
N.B.: wethouder de Kloet heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en 
besluitvorming over dit agendapunt. 

RO 

9.  Oplegging last onder dwangsom aan geadresseerde voor het 
tegengaan van permanente bewoning van een recreatiewoning in 
strijd met de bestemming 
Het college besluit: 
1. Om aan geadresseerde een last onder dwangsom op te leggen om de 

bewoning in strijd met de bestemming van een recreatiewoning te 
beëindigen en beëindigd te houden; 

2. De bestuursrechtelijke sanctie bij voortduring van de overtreding als 
volgt toe te passen: € 2.000,00 per vier weken, met een maximum van 
€ 26.000,00 (13 periodes van vier weken) voor het wonen in strijd met 
de bestemming. 

RO 

10.  Verkoop grond 
Het college besluit: 
Een perceel grond achter het in het voorstel genoemde adres te Nederhorst 
den Berg, groot circa 467 m2 (bestaande uit 210 m2 grond en 257 m2 
water), te verkopen aan de eigenaren van het voornoemde adres tegen de 
taxatiewaarde van 23 oktober 2017 van € 24.000,00 kosten koper. 

RO 

11.  Principebesluit Zuidereinde 149 te ’s-Graveland 
Het college besluit: 
Mee te werken aan een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen 
van het gebruik van het bijgebouw met de functie garage naar woning op 
perceel Zuidereinde 149 te ’s-Graveland, door toepassing van artikel 4 lid 9 
bijlage II Besluit omgevingsrecht (de kruimelgevallenregeling), onder 
voorwaarde dat: 

- de strook grond die nu eigendom is van NV Bouwmaatschappij 
Hilmij, voor het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag, 
eigendom is van aanvrager; 

- een planschadeovereenkomst wordt gesloten. 

RO 
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12.  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 aanwijzen stemlokalen, benoeming, 
verzorging en beloning stembureauleden 
Het college besluit: 
1. De stemlokalen aan te wijzen voor de verkiezing van de leden van de 

Gemeenteraad (en eventueel het raadgevend referendum) op 
woensdag 21 maart 2018. 

2. De bezetting van de stembureaus op de volgende manier te realiseren: 
a. Een ochtendploeg van 7.00 uur tot 14.00 uur van 4 personen; 
b. Een middagploeg van 14.00 tot 21.00 uur van 4 personen; 
c. Ee telploeg van 21.00 uur tot einde van 8 personen; 
d. Een voorzitter/ambtenaar van 7.00 tot 14.00 uur en van 21.00 uur 

tot einde 
e. Een plaatsvervangend voorzitter van 14.00 uur tot 21.00 uur. 

3. De beloning voor de voorzitter en plv. voorzitter, de stembureauleden 
en de tellers te bepalen op respectievelijk € 175,--, € 175,--, € 100,-- en 
€ 50,--. 

4. De instructies voor de voorzitters, de stembureauleden en de tellers 
worden in de vorm van een verplichte e-learning georganiseerd. 

DVL 

13.  Productief leren 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met een bijdrage van € 3.968,00 voor de coöperatie 

Productief Leren in 2017. 

SDO 

14.  Aanpassing Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en 
studietoeslag 
Het college besluit: 
1. De verordening tot wijziging op de Verordening Re-integratie, 

Loonkostensubsidie en Individuele Studietoeslag Wijdemeren 2015 aan 
de Raad ter vaststelling voor te leggen. 

SDO 

15.  Het college besluit: 
1. In antwoord op de brief van Gedeputeerde Staten van 8 november 

jl. over de Arhi procedure bijgaande brief vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van twee brieven van de burgemeester aan de 

gemeenteraad over de samenwerking met andere gemeenten in het 
Gooi en de Vechtstreek en over het proces rond en naar aanleiding 
van de Arhi procedure. 

Staf 

16.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

17. V   

18. V   

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17 en 18 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 december 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 


