Besluitenlijst
Gemeente Blaricum - college van B&W
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Waarnemend secretaris
Aanwezig

:
:
:
:
:
:

Afwezig

: Mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C. Knoop
(Wethouder)

01.

maandag 8 juni 2020
gemeentehuis Blaricum
13:00 uur
15:00 uur
Mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
De heer. P.H. van Dijk
: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), dhr. P.H. van Dijk (secretaris)

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01. Besluitenlijst B&W Blaricum
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
01.02. Beslissing op bezwaar
Het college besluit om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden
besluit tot uitschrijven naar Onbekend in stand te laten.
01.03. Meld misdaad anoniem
Het college besluit:
1. om deel te nemen aan het convenant en aansluiting op M (meld misdaad anoniem).
2. om akkoord te gaan met de jaarlijkse financiële vergoeding van € 300 voor het gebruik
van M welke ingaat vanaf 2021.
02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01. Allonge BVV Sportpark Oostermeent
Het college besluit:
1. Een allonge op de huurovereenkomst aan te gaan en daaropvolgend een huurafhankelijk
recht van opstal met BVV.
2. De kosten van vestiging van het huurafhankelijk recht van opstal inclusief bijkomende
kosten ad € 1.500 te verantwoorden op kostenplaats 91520000-438099 (Sportpark
Oostermeent) en komen ten laste van het rekeningresultaat.
02.02. Koopovereenkomst voor gronden in deelplan G2 van De Blaricummermeent ten behoeve
van een kinderdagve
Het college besluit:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat te verlenen om de koopovereenkomst te
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong
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03.01. Besluit op bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het wijzigen van het bijgebouw
aan de Huizerweg
1. Het college besluit:
1. Het advies van de commissie van 11 maart 2020 naar aanleiding van het door
bezwaarmaker op van 28 oktober 2019 ingediende pro-formabezwaarschrift, aangevuld
met gronden van bezwaar d.d. 10 januari 2020, tegen het besluit van 16 september
2019, gedeeltelijk over te nemen wat betreft:
- het vervangen van de rode dakpannen voor dakpannen in een donkere kleur
(toegestaan);
- de omvang van het dakkapel (toegestaan);
- het gebruik van het bijgebouw door de aangebrachte voorzieningen
(toegestaan);
- maximale oppervlakte van uit-en aanbouwen en bijgebouwen (moest nader
onderzocht worden).
2. Het advies van de commissie van 11 maart 2020 naar aanleiding van het door
bezwaarmaker op van 28 oktober 2019 ingediende pro-formabezwaarschrift, aangevuld
met gronden van bezwaar d.d. 10 januari 2020, tegen het besluit van 16 september
2019, niet over te nemen wat betreft:
- de glazen pui, dakhelling en het welstandsadvies;
- de hoogte van het bijgebouw;
- de aantasting van privacy.
3. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
4. Het bestreden besluit van 16 september 2019 in stand te laten.
04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

04.01. Beslissing op bezwaar “afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag op grond van de
Participatiewet (PW)
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het
advies van de commissie over te nemen.
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.
04.02. Beslissing op bezwaar “afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor borgstelling en lening
inrichtingskrediet”

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het bestreden besluit tot afwijzing van de aanvraag om bijzondere bijstand voor
borgstelling en lening inrichtingskrediet in stand te laten.
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 15 juni 2020,

Dhr. P.H. van Dijk
secretaris

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter
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