BESLUITENLIJST
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering
Locatie
Aanvang
Voorzitter
Secretaris

dinsdag 3 november 2020
TEAMS
10:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis (Wethouder),
mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop (Wethouder),
dhr. P.H. van Dijk (Waarnemend secretaris)
-

Afwezig

01

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01

Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.

02

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01

bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang voor het
terugbrengen va
Korte inhoud: Het college van burgemeester en wethouders van Blaricum neemt een besluit
op het bezwaarschrift dat is ingediend tegen het besluit tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang voor het terugbrengen van de overhangende beplanting tot op de
perceelsgrens van Dokter Catzlaan 23 te Blaricum.
Het college besluit:
1. het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 30 januari 2020 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten met een correctie van het genoemde wetsartikel
waarop de last tot bestuursdwang is gebaseerd, en een correctie van een zinsnede in het
bestreden besluit die betrekking heeft op het nalaten van het indienen van een
zienswijze.

02.02

verzoek toewijzen graf aan niet-Blaricummer
Korte inhoud: Verzoek van mevrouw De Weert om na haar overlijden in een nieuw graf op de
gemeentelijke begraafplaats begraven te worden
Het college besluit:
Om toestemming te verlenen om te zijner tijd een nieuw graf uit te geven voor de begrafenis
van mevrouw A. de Weert
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02.03

Aanvulling Hondenbeleid BLC
Korte inhoud: Bij de vaststelling van het hondenbeleid in de raad van 22 september 2020 is
het college verzocht om het aantal losloopgebieden te vergroten en een aantal inhoudelijke
punten toe te voegen aan de nota.
Het college besluit:
1. de aangevulde nota hondenbeleid Blaricum 2020-2025 vast te stellen
2. in te stemmen met de daarin genoemde losloopgebieden voor honden.

02.04

Raadsinformatiebrief aanrijroute Voorland Stichtse Strand
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

03

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01

Besluit op bezwaar tegen een besluit van het college voor het verlenen van een
standplaatsenvergunning
Korte inhoud: Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit tot verlenen van een
standplaatsenvergunning op de vrijdag en zaterdag nabij winkelcentrum de Bijvanck te
Blaricum.
Het college besluit:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 20 juli 2020 - m.u.v. het advies tot het
verlenen van een ontheffing - over te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten met een correctie van de vermelding van de
publicatiedatum van de Beleidsregels standplaatsen Blaricum en met correctie van het
nemen van een standplaats op twee dagen per week, te weten vrijdag en zaterdag;
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding niet te honoreren.

03.02

Raadsinformatiebrief Statushouders
Het college stemt in met de raadsinformatiebrief.

04

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01

beslissing op bezwaar
Korte inhoud: beslissing op bezwaar tegen het besluit tot afwijzing van bijstand.
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit inzake afwijzing van bijstand in stand laten.

04.02

Informatiebrief overname dienstverlening huishoudelijke hulp
Het college heeft hier kennis van genomen en stuurt deze door naar de raad.

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 10 november 2020.

Voorzitter,

Waarnemend secretaris

Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De heer P.H. van Dijk
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