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NOTULEN 
VERGADERING BURGEMEESTER  

EN WETHOUDERS 
d.d. 9 mei 2017 

 

Aanwezig:  

drs. M.E. Smit - 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/1938/170504/DB 
 

Nr Onderwerp Afd. 

1.   Opening en vaststelling agenda  

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

Staf 

3.  Ingekomen stukken: 
1. Brief VNG over instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 
2. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland op 2 mei 2017 
3. Brief Provincie Noord-Holland over eervol ontslag burgemeester 

Wijdemeren per 18 mei 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 
 
Uitnodigingen: 
4. Kunst a/d Dijk: Literair concert op 11 mei om 20.15 uur in het Oude 

Kerkje in Kortenhoef 
Voor kennisgeving aangenomen 
5. Buitenplaats ’s-Graveland/Natuurmonumenten: wandeling op 10 juni om 

9.00 uur in ’s-Graveland 
Wethouder Reijn en onder voorbehoud wethouder Van Rijkom 
6. Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland: 

netwerkbijeenkomst op 18 mei om 9.15 in Bussum 
Voor kennisgeving aangenomen 
7. RMN: opening wandelrouteweek op 6 juni in Oud-Zuilen, Utrecht 
Voor kennisgeving aangenomen 
 

Staf 

4.   Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 22 mei 2017 
Voor kennisgeving aangenomen 

Staf 

5.  Verlenging beheersovereenkomst de Fuik 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst 

tussen de gemeente en Dirk’s Sportcafé betreffende sporthal De Fuik te 
Kortenhoef. 

2. De burgemeester te verzoeken wethouder Reijn te machtigen om de 
overeenkomst te ondertekenen. 

SDO 

6.  Beantwoording vragen CDA 
Het college besluit: 
In te stemmen met verzending van de brief aan de raadsleden, waarin de 

SDO 
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vragen van de fractie CDA aangaande de huisvesting van de basisscholen 
in Loosdrecht worden beantwoord. 

7.  Ligplaatsregeling Wijde Blik en Spiegelplas 
Het college besluit: 
Aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
schriftelijk te verzoeken een verkeersbesluit te nemen, inhoudende een 
verbod om langer dan 3 maal 24 uur aaneengesloten ligplaats in te nemen 
aan de recreatie-eilanden in de Wijde Blik en de Spiegelplas. 

RO 

8.  Beëindiging huur/verkoop ambtswoning 
Het college besluit: 
1. De huur van de ambtswoning aan de Dammerweg 9 te Nederhorst den 

Berg met ingang van 19 mei 2017 te beëindigen. 
2. Voornemens te zijn tot verkoop van de ambtswoning door middel van 

een openbare procedure bij de notaris. 
3. De gemeenteraad over dit voornemen schriftelijk te informeren en te 

verzoeken eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van dit 
voornemen aan uw colege schriftelijk ter kennis kenbaar te maken. 

4. Na ontvangst van de wensen en bedenkingen van de raad een defintief 
besluit te nemen over de verkoop van de ambtswoning. 

5. Ter voorkoming van kraak van de woning, de woning via een bureau 
middels een antikraakovereenkomst tijdelijk te verhuren. 

NB: De burgemeester heeft bij dit agendapunt niet aan de beraadslaging en 
besluitvorming deelgenomen. 

RO 

9.  Principebesluit Oud-Loosdrechtsedijk 103b te Loosdrecht 
Het college besluit: 
Mee te werken aan het planologisch mogelijk maken van een nieuw 
clubhuis en loods op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 103b te Loosdrecht, 
door middel van een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Tussen 
de Dijken’. 

RO 

10.  Tijdelijk mandaatbesluit inzake benodigde regionale instemming 
betreffende stedelijke ontwikkelingen 
Het college besluit: 
1. Om de portefeuillehouder voor ruimtelijke ordening/stedelijke 

ontwikkeling, wethouder Th.H.A.M. Reijn, te mandateren om te 
besluiten over instemming met een stedelijke ontwikkeling of 
voorziening als bedoeld in artikel 6 van de ‘Uitoeringsregeling regionale 
afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen 2017’ van de provincie 
Noord-Holland. 

2. Om ten aanzien van de bovengenoemde bevoegdheid (onder)mandaat 
toe te staan ten aanzien van omgevingsvergunningen die worden 
verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 
2o , van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4 
van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (de kruimelgevallen) en 
deze bevoegdheid te verlenen aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke 
Ordening. 

RO 

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

gebruik in strijd met het bestemmingsplan van de recreatieverblijven als 
hoofdverblijf te beëindigen en beëindigd te houden. 

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

RO 
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12.  Omgevingsvergunning voor het bouwen van een uitkijkpunt bij de Put 
te Nederhorst den Berg (Fort Kijkuit) 
Het college besluit: 
1. De gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

uitkijkpunt te verlenen. 
2. Het afdelingshoofd te mandateren om de beschikking te tekenen. 

RO 

13.  Impactanalyse Omgevingswet 
Het college besluit: 
1. De conclusies die volgen uit de impactanalyse mede als basis te 

gebruiken voor het (nog op te stellen) plan van aanpak Implementatie 
Omgevingswet. 

2. Het stuk ter kennis te brengen aan de gemeenteraad ter voorbereiding 
op de raadsbijeenkomst over de Omgevingswet, op 4 juli 2017. 

 

14. v   

15. v   

16.  Portefeuillehoudersoverleggen Regio Staf 

17.  Communicatie 
Besproken 

 

18.  Openbaarheid 
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 14, 15 

 

 
Ter kennisname: 

 MT-verslag van 19 april 2017 
 
  
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 mei  2017 
de secretaris               de voorzitter 
 
 


