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1.

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

1.a. Besluitenlijst 24 februari 2015
Conform vastgesteld.
1.b. Trouwen op een alternatieve locatie Drink- en Eetgelegenheid Tafelberg, Oude Naarderweg 2,
1261 DS Blaricum
Korte inhoud: Verzoek te mogen trouwen in Drink- en Eetgelegenheid Tafelberg te Blaricum.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Drink- en
Eetgelegenheid Tafelberg, Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum.
2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a. Bezwaar tegen besluit inzake het verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur met betrekking tot de mogelijke vestiging van een Aldi in de Blaricummermeent.
Korte inhoud: Op 4 september 2014 heeft u besloten op het verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur, dat is ingediend namens een aantal ondernemers in Blaricum en Huizen in
verband met de mogelijke vestiging van een Aldi in de Blaricummermeent. Hiertegen is bezwaar
ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten
met aanvulling van de motivering en het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. Met
dit voorstel wordt voorgesteld dit advies te volgen.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d. 12 februari 2015 integraal over te
nemen.
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2. Het besluit van 4 september 2014 in stand te laten met aanvulling van de motivering ten
aanzien van de relatieve uitzonderingsgronden zoals genoemd in artikel 10, lid 2, onder b, e en
g van de WOB.
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
2.b.

Koopovereenkomst betreffende vrije kavel B5 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan B bestemd voor de bouw van één vrijstaande woning.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.
2. Over te gaan tot ondertekening van bijgevoegde koopovereenkomst nadat het
definitieve ontwerp door het Supervisieteam is goedgekeurd.

2.c.

Wet markt en overheid
Korte inhoud: De Raad heeft op 11 november 2014 besloten een ontwerpbesluit in de zin van
artikel 25H Mededingingswet (wet Markt en Overheid) vast te stellen en ter inzage te leggen,
zodat daarop zienswijzen konden worden ingediend. Deze termijn is nu voorbij ,er zijn geen
zienswijzen ingediend. Dit voorstel betreft de definitieve vaststelling van het besluit.
Conform advies wordt, met inachtneming van het door de Raad op 11-11-2014 gegeven
mandaat, besloten dat de volgende economische activiteiten worden vastgesteld als
activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en
zesde lid van de Mededingingswet:
a. Verhuur/ingebruikgeving van gemeentelijke eigendommen aan maatschappelijke
en/of (sport) organisaties.
b. Verhuur van vastgoed.
c. Verhuur groenstroken.

3.

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

3.a.

Aanpassing richtlijnen Bijzondere Bijstand
Korte inhoud: Door de komst van de participatiewet, moeten de richtlijnen bijzondere bijstand
worden aangepast. Om maatwerk te kunnen leveren en het voorzieningenniveau in de BEL te
kunnen handhaven, moeten de categoriale regelingen worden vervangen door individuele
bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Gewijzigd akkoord
Akkoord. Oplegger bijvoegen waarbij ingegaan wordt op de motie van DBP over
inkomensgrens verhoging van 110% naar 130% en argumenten waarom college dat niet
overneemt, nl toename van de kosten met ca 30.000, uniformiteit in de uitvoering op HBELniveau en toename uitvoeringskosten.

3.b.

Convenant inclusieve arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In het sociaal akkoord (tussen kabinet en sociale partners) van 11 april 2013
hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen
met een arbeidsbeperking. Gemeenten moeten in de 35 arbeidsmarktregio’s invulling geven
aan de banenafspraak. Dit doen zij in de zogenaamde Werkbedrijven. Een Werkbedrijf is een
bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal sociale partners, UWV en gemeenten. Om
invulling te geven aan de verplichtingen van het Werkbedrijf is een convenant opgesteld met
daarin samenwerkingsafspraken tussen partijen in de Werkkamer. Dit convenant wordt vrijdag
6 maart ondertekend.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met het convenant ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’(Bijlage I).
2. In te stemmen met de meerjarenbegroting t.b.v de organisatie en uitvoering van de
Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek(Bijlage II).
3. Wethouder Arjo Klamer, voorzitter van de Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek, te
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machtigen om het convenant inclusieve arbeidsmarkt namens het college van B&W te
ondertekenen
3.c.

Deelname en ondertekening van Pact van het IJsselmeergebied
Korte inhoud: Vanuit de Deltacommissie is aan elke gemeente in het IJsselmeergebied de
vraag gesteld of zij bereid zijn het Pact van het IJsselmeergebied te ondertekenen.
Geadviseerd wordt om akkoord te gaan met deelname aan dit Pact en de burgemeester van
Waterland te verzoeken namens Blaricum te tekenen.
Conform advies wordt besloten:
1. Akkoord te gaan met deelname aan Pact van het IJsselmeergebied.
2. Dat de burgemeester de burgemeester van Waterland machtigt om namens de
gemeente het Pact van het IJsselmeergebied te ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 10 maart 2015

Datum

Voorzitter
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