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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 30 mei 2017 

 

Aanwezig:  
drs. B.R. van Henten-Meijer – loco burgemeester 
J.J. de Kloet - wethouder 
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder 
drs. J. Visser – gemeentesecretaris 
Afwezig: 
Th.H.A.M. Reijn – wethouder (vakantie) 

 
         Nr.: BN/1948/170523/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

2.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 10 mei 2017 
Vastgesteld 

Staf 

3.  Parafenbesluiten d.d. 23 mei 2017 
Vastgesteld 

Staf 

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

Staten van Noord-Holland op 16 mei 2017; 
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 23 mei 2017; 
3. Brief Park de Wilde Roos over presentatie plannen in commissie 

R&E  
4. Brief Provincie Noord-Holland: Benoeming waarnemend 

burgemeester Wijdemeren; 
Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

5. Congres lokaal sturen op geluk op 5 oktober in Schagen; 
Voor kennisgeving aangenomen 

6. Vrijbuiter weekend op 1 en 2 juli in Loosdrecht; 
Burgemeester, wethouder De Kloet en wethouder Reijn (o.v.b.) 

Staf 

5.  Agenda bezwaarschriftencommissie van 12 juni 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

6.   Beslissing op bezwaarschift van geadresseerde tegen de afwijzing om 
toekenning van een urgentieverklaring woningtoewijzing 
Het college besluit: 
Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 

Staf 

7.  Jaarverslag klachten 2016 
Het college besluit: 

1. Het jaarverslag Klachten 2016 vast te stellen, uitvoering te doen 
geven aan de aanbevelingen genoemd onder 1.5 en het jaarverslag 
te publiceren; 

2. De commissie Bestuur en Middelen te informeren over het 
Jaarverslag Klachten 2016. 

Staf 

8.  Mandatering aangiftes BTW en BTW-compensatiefonds 
Het college besluit: 

DVL 
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1. Het Waterschap te mandateren om een correctieverzoek in te 
dienen voor de aangiften Btw-compensatiefonds over de jaren 2013 
en 2015; 

2. De financieel consulent te mandateren om punt 1. namens het 
college af te handelen; 

3. De medewerkers financiële administratie te mandateren om de 
aangifte BTW en aangifte BTW-compensatiefonds alsmede 
daarmee samenhangende handelingen te verrichten. 

9.  Jaarstukken en productrekening 2016 
Het college besluit: 

1. De Jaarstukken 2016 vast te stellen; 
2. De Productrekening 2016 vast te stellen; 
3. De gemeenteraad voor te stellen de jaarrekening 2016 vast te 

stellen. 

DVL 

10.  Plan van aanpak organisatieontwikkeling 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden tot de collegevergadering van 31 mei 2017. 

DVL 

11.  Overeenkomst AKJ Stichting Sensoor en Stichting Kindertelefoon 
Het college besluit: 

1. Vanaf 1 januari 2018 de daarvoor beschikbare middelen uit het 
gemeentefonds beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 
taken van Stichting de Kindertelefoon, Stichting Sensoor en 
Stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd); 

2. De afspraken over de uitvoering van de taken door Stichting de 
Kindertelefoon, Stichting Sensoor en het AKJ vast te stellen en de 
directeur van de regio Gooi en Vechtstreek, Igor Meuwese, te 
machtigen het contract namens de gemeente Wijdemeren te 
ondertekenen. 

SDO 

12.  Beleidsregels Huishoudelijke Hulp 
Het college besluit: 

1. De inwoners van Wijdemeren op duurzame, passende en 
proportionele wijze te ondersteunen bij het zelfstandig wonen en 
participeren; 

2. Objectieve normtijden voor huishoudelijke hulp te hanteren op grond 
van het MO-zaak/CIZ protocol en het KPMG onderzoek van de 
gemeente Utrecht; 

3. De beleidsregels Wmo 2017 vast te stellen ter vervanging van de 
uitvoeringsregels Wmo 2015-2 (Indicatierichtlijn Compensatie 
Huishoudelijke Taken Wmo 2015); 

4. Dit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad. 

SDO 

13.  Evaluatie regeling chronisch zieken en gehandicapten 
Het college besluit: 

1. De evaluatie van de regeling chronisch zieken en gehandicapten 
voor kennisgeving aan te nemen en deze evaluatie voor te leggen 
aan de raad; 

2. De raad voor te stellen de groep chronisch zieken en gehandicapten 
met een inkomen tot het drempelbedrag van de zorgtoeslag ·(€ 
27.857) voor een alleenstaande en € 35.116 voor een 
meerpersoonshuishouden) een forfaitaire vergoeding WMO te 
verstrekken van € 250 voor een alleenstaande en € 400 voor 
meerdere personen in één huishouden.  

SDO 

14.  Visie kleine scholen 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen de visie “Kleine Scholen” vast te stellen. 

SDO 

15.  Huisvesting scholen Nieuw-Loosdrecht SDO 
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Het college besluit: 
Gelijktijdig met de behandeling van de kadernota 2018 het definitieve 
voorstel voor de realisering van twee integrale kindcentra in Nieuw-
Loosdrecht aan de leden van de commissie MZ voor te leggen. 

16.  Krediet reconstructie Arnoud Voetlaan 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen, voor het groot onderhoud aan de Arnoud Voetlaan 
een krediet van € 252.300, - beschikbaar te stellen.  

BOR 

17.  Evaluatie gladheidbestrijding 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijding 2016 - 2017; 
2. In te stemmen met de wijze van gladheidbestrijding Wijdemeren 

2017 - 2018 (inclusief de strooiroutes); 
3. Kennis te nemen van de publicatie over de gladheidbestrijding 2017 

- 2018; 
4. De commissie Ruimte en Economie hierover te informeren. 

BOR 

18.  Bebordingsplan Wijdemeren 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Een krediet groot € 100.000, - beschikbaar te stellen voor het 
bebordingsplan Wijdemeren zoals vorig jaar opgenomen in het IP 
2016 - 2019 (BOR-292); 

2. Kennis te nemen van de Inventarisatie dragers, verkeersborden en 
straatnaamborden. 

BOR 

19.  Toeristische bewegwijzering naar Beeldentuin de Zanderij 
Het college besluit: 

1. Geen ontheffing te verlenen van artikel 2:10 lid 3 APV voor het 
plaatsen van een verwijzingsbord naar Beeldentuin de Zanderij aan 
de zuidkant van de Leeuwenlaan, 50 meter voor de Corverslaan; 

2. Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling te mandateren om het 
besluit te ondertekenen. 

RO 

20. V   

21.  Vaststellen integraal handhavingsjaarverslag 2016 en bekendmaking 
aan de gemeenteraad 
Het college besluit: 

1. Het integraal handhavingsjaarverslag 2016 vast te stellen; 
2. Het verslag bekend te maken aan de gemeenteraad. 

RO 

22.  Vaststelling bestemmingsplan verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-
Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan verplaatsing 
agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst 
den Berg conform voorstel, gewijzigd vast te stellen en te beslissen 
over de zienswijzen conform de commentaarnota zienswijzen (incl. 
ambtshalve aanpassingen); 

2. Alvorens het voorstel onder 1 te doen de commissie Ruimte & 
Economie om advies te vragen.  

RO 

23.  Uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde, Dammerweg 29 te 
Nederhorst den Berg 
Het college besluit: 

1. Medewerking te verlenen aan het uitbreiden van het woonhuis, 
Dammerweg 29 te Nederhorst den Berg in strijd met het 
bestemmingsplan, op grond van de kruimelgevallenregeling, artikel 
2.7 van het Besluit omgevingsrecht; 

RO 
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2. Het afdelingshoofd te mandateren om de vergunning te 
ondertekenen. 

24.  Financiële ondersteuning opstart energiecoöperatie EnWij 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg. 

RO 

25.  Besluitvorming Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
Het college besluit: 
Voorstel aan te houden tot de collegevergadering van 31 mei 2017. 

RO 

26.  Begroting 2018 BSWW 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de BSWW en deze 
door te sturen naar de gemeenteraad. 

2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. 

DVL 

27.  Thema: raadsinformatiebrief MIRT 
Besproken 

 

28. v   

29.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

30.  Communicatie 
Besproken 

 

31. v    

32.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 20, 28, 31 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 10 mei en 17 mei  2017 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


