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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 3 juli 2018 

 

Aanwezig:  

F. Ossel - burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
ir. J.J. Klink – wethouder 
J.H. Boermans - wethouder 
R.M. van Rijn  MSc. - wethouder 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
         Nr.: BN/2171/180702/TB 
 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 25 juni 2018 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland van 26 juni 2018 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

4.   Uitnodigingen: 

 Masterclass  Alliander ‘Samen naar een duurzame toekomst’ op 
diverse data; 

Voor kennisgeving aangenomen 

 Wonderfeel op 20, 21, 22 juli in ’s-Graveland 
Burgemeester, wethouders De Kloet, Klink, Van Rijn op 20 juli 

Staf 

5.  Herbenoeming ambtenaar van de burgerlijke stand 
Het college besluit: 
De heer W.C.P.v.d.M. opnieuw te benoemen als buitengewoon ambtenaar 
van de burgerlijke stand voor een periode van 5 jaar. Het reglement 
burgerlijke stand zal worden meegezonden met het benoemingsbesluit. 

SDD 

6.  Beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning omzetten 
botenhuis/bijgebouw naar woning Nieuw Loosdrechtsedijk 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van betrokkenen 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 Klink verlaat de vergadering om reden dat betrokkene voor de 
verkiezingen wethouder Klink mede heeft voorgedragen om hoog op de 
kandidatenlijst voor de VVD te worden geplaatst.  

SDD 

7.  Vaststelling Procedure Register van Verwerkingen  
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorgestelde Procedure Register van Verwerkingen, 
versie 0.2. 

SDD 

8.  Verzilverlening  
Het college besluit: 
Het voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

SDD 
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9.  Evaluatie en voortzetting sociaal makelaar 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de evaluatie werkplan sociaal makelaar 2017; 
2. In te stemmen met de voorzetting van de functie van sociaal 

makelaar voor de gemeente Wijdemeren; 
3. In de begroting 2019 structureel een bedrag van  

€ 35.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de sociaal 
makelaar in de Appelboom. 

SDD 

10.  Aanvraag Wonderfeel om financiële bijdrage  
Het college besluit: 
De directeur van Wonderfeel te berichten dat uit het budget voor 
duurzaamheid geen bijdrage aan Wonderfeel 2018 kan worden verleend 
omdat het evenement: 

1. Niet specifiek gericht is op duurzaamheidsaspecten; 
2. Weliswaar veel activiteiten duurzaam inkleed, maar daarin niet 

voldoende onderscheidend is.  

FD 

11.  Beslissing op bezwaar inzake plaatsen bouwwerken in bestemming 
Natuur 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

FD 

12.  Herstelbesluit in verband met de lopende rechtbankprocedure 
intrekking vergunning Emmaweg  
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het herstel besluit ex artikel 6:19 van de 
Algemene wet bestuursrecht over de intrekking van een vergunning 
aan de Emmaweg te Kortenhoef; 

2. Dat de teammanager Vergunningen Toezicht en Handhaving het 
besluit dat aan alle betrokkenen bekend wordt gemaakt door 
toezending van het besluit, namens het college ondertekent; 

3. Dat de teammanager Vergunningen Toezicht en Handhaving de 
rechtbank Midden Nederland van dit nieuwe besluit in kennis stelt. 

FD 

13.  Referendumverordening 
Het college besluit: 

1. De raad te adviseren niet in te stemmen met de voorgestelde 
Referendumverordening; 

2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen. 

SDD 

14.  Herindeling 
Besproken 

 

15.  Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 
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16.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen. 

Staf 

17. V   

18. V   

19.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 17, 18 

 

 
 
Ter kennisname:  

 DT-verslag van 20 juni 2018  
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 10 juli 2018 
de secretaris               de voorzitter 


