
Besluitenlijst: Besluitenijst collegevergadering 4 december 2018

Datum 04-12-2018
Aanvang 10:00
Locatie Collegekamer
Secretatis W. Heeg
Voorzitter burgemeester F. Ossel

Aanwezigen J.H. Boermans , J. Klink , J.J. de Kloet , R.M. van Rijn , W. Heeg

1 Opening en vaststelling agenda

2 Besluitenlijsten B&W vergadering d.d. 22 november en 27 november 2018

Vastgesteld

3 Ingekomen stukken

3.a Openbare besluitenlijst voor de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op

Voor kennisgeving aangenomen

3.b Maandelijkse MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 21

Voor kennisgeving aangenomen

4 Uitnodigingen:

4.a Meerjarenvisie 10 december 2018 VNHG

Voor kennisgeving aangenomen

4.b Nieuwjaarsrecepties



Nieuwjaarsrecepties Lokaal Samenwerkende Ouderenbonden: wethouder Van Rijn en op 8 januari
wethouders De Kloet, Klink en Boermans

Nieuwjaarsreceptie Hilversum op: burgemeester Ossel, wethouders De Kloet en Klink

Nieuwjaarsreceptie Huizen: wethouder Klink

Nieuwjaarsreceptie Laren: wethouder Van Rijn

Nieuwjaarsreceptie Provincie Noord-Holland: burgemeester Ossel, wethouders De Kloet en Klink

SDD

5 Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het college besluit:

1. Het besluit van de verantwoordelijke portefeuillehouders Jeugd bekrachtigen om met terugwerkende
kracht per 1 oktober 2018 niet langer deel te nemen aan het Noord Hollandse bovenregionaal
inkooptraject ”Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk”.

2. Instemmen om bij de verlenging van het huidige contract jeugdbescherming en jeugdreclassering dezelfde
tarieven te hanteren zoals opgenomen bij het eerder vastgestelde toelatingsdocument
“Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Maatwerk” zoals vastgesteld in de vergadering van 10 juli
2018.

6 Bezwaarschrift Urgentie

Het college besluit:

1. Aan betrokkene, mevrouw G., een urgentieverklaring te verlenen op grond van Hoofdstuk 2 artikel 2.2. en
2.3. lid 7 van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.

2. Het urgentiebureau op de hoogte stellen van uw besluit.

FD

7 Beslissing op bezwaar inzake weigeren intrekken omgevingsvergunning

Het college besluit:

Het bezwaarschrift van geadresseerde ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

8 Last onder bestuursdwang: verwijderen boom achter graf



Het college besluit, op grond van artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorgen, asverstrooien en
grafbedekkingen 2015:

1. Over te gaan tot het verwijderen van een boom achter graf Gvl Vak O-08 op begraafplaats Berestein te ’s-
Graveland.

2. De kosten hiervoor niet te verhalen op de rechthebbende van het graf.

9 Stand van zaken 3e IKC Wijdemeren

Het college besluit:

1. In te stemmen met verzending van de brief aan de raadsleden, waarin de actuele ontwikkelingen m.b.t. de
mogelijke realisering van een derde IKC in Wijdemeren wordt geschetst.

2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.

10 Verzoek wijziging gebruik hoofdgebouw te Nieuw-Loosdrecht

Het college besluit:

1. Verzoeker te berichten, dat uw college in beginsel bereid is medewerking aan het verzoek een
Omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de zogenaamde kruimelgevallenregeling.

2. De teammanager Toezicht & Handhaving en Vergunningverlening te mandateren om de nog in te dienen
aanvraag af te doen.

3. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.

11 Notitie reikwijdte en detailniveau MER vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

1. De notitie reikwijdte en detailniveau met de bijbehorende nota van beantwoording vast te stellen, waarmee
ook de reactie op de zienswijzen is vastgesteld.

2. Ermee in te stemmen dat de indieners van zienswijzen via bijgevoegde brief worden geïnformeerd over de
vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau en de daarbij behorende nota van beantwoording.

12 Allonge koopovereenkomst Deelplan 1 Porseleinhaven

Het college besluit:

1. In te stemmen met het sluiten van de allonge in aanvulling op de koopovereenkomst d.d. 16 november
2017 met Heijmans Vastgoed B.V. ten aanzien van het project Porseleinhaven.

2. De wethouder te machtigen voor tekstuele aanpassingen.

De burgemeester besluit:

Wethouder De Kloet te machtigen de allonge te ondertekenen.

13 Arhi procedure



Besproken

14 Voorbereiding raadsvergadering/commissievergadering

Besproken

15 Raads- en Commissievergaderingen

Besproken

16 Portefeuillehoudersoverleggen Regio

Besproken

19 Openbaarheid - vertrouwelijk zijn de agendapunten 17 en 18

20 Ter kennisname: DT-verslag van 14 en 23 november 2018

Hiervan is kennisgenomen

Vastgesteld in de vergadering van

de voorzitter,

de secretaris,
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