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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 9 januari 2018 

 

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 
mr. W. Heeg  - gemeentesecretaris 

 
 
         Nr.: BN/2099/180105/TB 
 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 2 januari 2018 
Vastgesteld 

Staf 

2.  Ingekomen stukken: 
1. Brief Provincie Noord-Holland over financieel toezichtregime 2018; 

Voor kennisgeving aangenomen 
Uitnodigingen: 

2. Winterconcert Muziekvereniging Amicitia op 27 januari te 
Kortenhoef 

Wethouder de Kloet, wethouder van Rijkom 

Staf 

3.  Vragen VVD over akkoorden Rijksoverheid en decentrale overheden 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
Het college besluit: 
De antwoorden op de vragen van de VVD fractie vast te stellen en aan de 
gemeenteraad te doen toekomen. 

Staf 

4.  Raadsinformatiebrief over fuseren archiefdiensten in het Gooi 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief over het fuseren 
van de beide archiefdiensten in het Gooi; 

2. De burgemeester te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

SDD 

5.  Cultuurnota 2018-2021 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen de Cultuurnota 2018-2021 vast te stellen; 
2. Wethouder van Rijkom te machtigen voor redactionele 

aanpassingen. 

SDD 

6.  Toekomstvisie maatschappelijke accommodaties 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen de toekomstvisie maatschappelijke 
accommodaties vast te stellen; 

2. Wethouder Reijn te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

SDD 

7.  Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontwikkeling van het Veiligheidshuis naar 
een Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek; 

2. Kennis te nemen van het Werkplan Zorg- en Veiligheidshuis Gooi 
en Vechtstreek. 

SDD 



 2 

8.  Mandatering Centraal Administratie Kantoor (CAK) taken naar Regio 
Gooi en Vechtstreek 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het laten uitvoeren van het beheer van en 
communicatie met het CAK door de regio Gooi en Vechtstreek, 
contract beheer Sociaal Domein, betreffende de opvoer van 
parameters en tarieven ten behoeve van de inning van de eigen 
bijdrage en de communicatie met (Wmo) aanbieders in verband 
daarmee. 

2. In te stemmen met de mandaatbesluiten waarmee het college: 
• de manager contract beheer Sociaal Domein mandateert om m.i.v. 

2018 de gegevens van CAK en de facturering door aanbieders te 
vergelijken, geconstateerde verschillen uit te zoeken en aanbieders 
hierop aan te spreken; 

• de manager contract beheer Sociaal Domein mandateert een pilot 
met CAK uit te werken voor een vergelijking van gegevens op 
inwonerniveau; 

• de manager contract beheer Sociaal Domein mandateert het CAK te 
laten autoriseren voor de EB-par module; 

• de manager contract beheer Sociaal Domein mandateert om de 
gegevens in de EB-Par module namens de gemeente te muteren.  

3. In te stemmen met de door het CAK voorgestelde standaard 
inkomensgrenzen in de parameters. 

SDD 

9.  Maatschappelijke agenda Sociaal Domein januari 2018 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 
Wijdemeren 2018-2021; 

2. De wethouders te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

SDD 

10.  Principeverzoek omzetten bedrijfswoning naar wonen 
Het college besluit: 
Niet mee te werken aan het verzoek om bedrijfswoning om te zetten naar 
wonen. 

FD 

11.  Regionale afspraken in verband met de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de ‘Regionale afspraken Stedelijke 
Ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’ met als voorwaarde dat 
Wijdemeren in zijn algemeenheid vindt dat locaties waarover al 
jaren gesproken wordt en afspraken zijn gemaakt en die onder 
“oude” provinciale regelingen zijn toegekend, op de BSG kaart 
moeten worden opgenomen en in de regels moeten worden 
toegestaan. 

2. De portefeuillehouder voor stedelijke ontwikkelingen en zijn/haar 
plaatsvervanger(s), te mandateren om te besluiten over instemming 
met een stedelijke ontwikkeling of voorziening als bedoeld in artikel 
6, 7 en 8, lid 1 van de ‘Regionale afspraken Stedelijke 
Ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’. 

3. De vertegenwoordiger van de gemeente in het Algemeen Bestuur 
van de Regio en zijn/haar plaatsvervanger(s), te mandateren om te 
besluiten over instemming met een stedelijke ontwikkeling of 
voorziening als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de ‘Regionale 
afspraken Stedelijke Ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’. 

FD 

12.  Partiële herziening geadresseerde te Loosdrecht 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Nieuw-

FD 
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Loosdrechtsedijk 198; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en gelijktijdig het 

goede dienstenoverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening te voeren; 

3. De commissie Ruimte & Economie advies te vragen omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198. 

13.  Planning & Control cyclus 2018 
Het college besluit: 

1. De P&C-cyclus 2018 vast te stellen; 
2. De raad te verzoeken de behandeldata van de Kadernota 2019 in 

het vergaderschema 2018 aan te passen; 
3. De P&C-cyclus 2018 ter informatie aan de raad te zenden. 

SDD 

14.  Monitor Sociaal Domein 
Het college besluit: 

1. De conceptversie monitor sociaal domein voor te leggen aan de 
commissie MZ; 

2. Wethouders Van Henten en Van Rijkom te machtigen voor tekstuele 
aanpassingen. 

SDD 

15. V   

16. V   

17.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 15, 16 

 

 
Ter kennisname: 

 DT-verslag van 20 december 2017 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 januari 2018 
de secretaris               de voorzitter  
 
 
  


