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1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijsten 10 maart 2015
Conform vastgesteld

1.b.

Jaarverslag uitvoeringsplan 2014 van het IVP
Korte inhoud: In 2014 is een uitvoeringsplan opgesteld waarin de doelstellingen uit het IVP
2010-2014 worden geconcretiseerd. Dit uitvoeringsplan is geëvalueerd met de ketenpartners
en wordt de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.
Conform advies wordt besloten het jaarverslag uitvoeringsplan 2014 vast te stellen en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Grondexploitatie project Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck
Conform advies wordt besloten in te stemmen met het conceptraadvoorstel over de
grondexploitatie.

2.b.

Concept Jaarrekening 2014 Blaricum
Korte inhoud: Met dit voorstel wordt het College gevraagd om het 1e concept jaarrekening
2014 vrij te geven voor de accountantscontrole.
Conform advies wordt besloten de concept jaarrekening 2014 vast te stellen ten behoeve van
de accountantscontrole.

2.c.

Beleidnotitie erfafscheidingen De Blaricummermeent
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde beleidnotitie waarin wordt
beschreven op welke plekken begroeide hekwerken worden toegestaan als erfafscheiding als
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alternatief voor hagen en op welke plekken poorten in de haag worden toegestaan.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde beleidnotitie.
3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Principe uitspraak vragen aan RTG inzake het verzoek tot een functieverandering vm
tuincentrum aan de Schapendrift
Korte inhoud: Er is een verzoek tot functieverandering ontvangen om de locatie van het vm
tuincentrum aan de Schapendrift om te zetten naar woningbouw. Gelet op de markante locatie
is het raadzaam om het RTG te vragen om in principe in te stemmen met de
functieverandering en een stedenbouwkundige visie voor de locatie te laten opstellen waarin
gekeken wordt naar de bebouwingsmogelijkheden en de woningbouwtypen voor deze locatie.
Conform advies wordt besloten in stemmen om het bijgevoegde voorstel voor te leggen aan
het RTG

3.b.

Plan van aanpak nulmeting Parkeerbeleid
Korte inhoud: Om een betere benutting van de parkeercapaciteit in de woonkern het Oude
Dorp in Blaricum te bereiken, wordt een Blauwe Zone ingevoerd. Om het effect van de
invoering van de Blauwe Zone vast te kunnen stellen zal na één jaar een evaluatie
plaatsvinden, hiervoor is een goede nulmeting van belang.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor de nulmeting Parkeerbeleid;
2. Het memo waarin het Plan van Aanpak is verwoord via de Raadgever naar de Raad te
sturen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

4.a.

Beslissing op bezwaarschriften inzake terugvordering van bijstand en inzake alsnog
toekenning van een bijstandsuitkering met ingang van 21 maart 2013
Korte inhoud: De commissie heeft op 21 oktober 2014 geadviseerd om het besluit tot
toekenning van een bijstandsuitkering met ingang van 21 maart 2013 (zoals dat luidt na
herziening bij besluit van 1 april 2014) in stand te laten. Omdat de tegemoetkoming aan het
bezwaar is gedaan aan de hand van gegevens die zijn ingediend na het oorspronkelijke
(afwijzings)besluit van 24 juli 2013, wordt geadviseerd het verzoek om een
proceskostenvergoeding en om vergoeding van wettelijke rente af te wijzen. Voorts heeft de
commissie op 27 januari 2015 geadviseerd om de verleende bijstand over de periode van 16
oktober 2009 tot en met 30 maart 2011 terug te vorderen en heeft zij geadviseerd om geen
proceskosten te vergoeden.
Conform advies wordt besloten:
1. Het besluit van 1 april 2014 tot toekenning van bijstand met ingang van 21 maart 2013 in
stand te laten; Het college besluit het verzoek om vergoeding van de proceskosten en
wettelijke rente af te wijzen.
2. Het besluit tot terugvordering van 5 augustus 2013 in stand te laten over de periode van 16
oktober 2009 tot en met 30 maart 2011; Het college besluit het verzoek om vergoeding van de
proceskosten af te wijzen.

4.b.

Beslissing op bezwaar afgewezen huishoudelijke hulp en kindzorg op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
Korte inhoud: Op 8 september 2014 is een aanvraag om huishoudelijke hulp en kindzorg op
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning afgewezen. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft op 12 januari 2015 geadviseerd om het primaire besluit in stand te
laten met verbetering van de wettelijke grondslag.
Conform advies wordt besloten om conform het advies van de commissie van 12 januari 2015
om het primaire besluit, waarbij de aanvraag om huishoudelijke hulp en kindzorg is afgewezen,
in stand te laten met verbetering van de wettelijke grondslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 24 maart 2015
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