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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 7 april 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Zienswijze begroting 2016 en jaarstukken 2014 VRGV
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de GR Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek, deel gemeentelijke kolom en regionale brandweer (incl. GHOR) en de
gemeenteraad voor te stellen af te zien van het indienen van een zienswijze.
2. Kennis te nemen van de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de GR
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, deel gemeentelijke kolom en regionale
brandweer (incl. GHOR) en de gemeenteraad voor te stellen af te zien van het
indienen van een zienswijze.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Vaststellen jaarrekening 2014 Blaricum
Korte inhoud: Via de jaarrekening 2014 wordt inhoudelijk en financieel verantwoording
afgelegd over het begrotingsjaar 2014.
Gewijzigd akkoord
1. De jaarrekening 2014 in concept vast te stellen, m.d.v. dat vrijval deel voorziening
precario en resultaat BEL Combinatie worden meegenomen.
2. De productenrealisatie 2014 vast te stellen.
3. De jaarrekening 2014 en het raadsvoorstel (inclusief bijbehorende stukken) behorend
bij de jaarstukken 2014 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling
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2.b.

Het dagelijks bestuur van de Regio G&V verzoekt om een eventuele zienswijze op de
voorgestelde begrotingswijzigingen 2015 alsmede de begroting 2016.
Korte inhoud: Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek verzoekt de Raad van
Blaricum om een eventuele zienswijze op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2015
alsmede op de begroting 2016 in te dienen.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met dit voorstel en deze door te geleiden naar
de Raad van Blaricum. De raad wordt hierdoor in staat gesteld de begrotingswijzigingen 2015
en de begroting 2016 van de Regio te beoordelen en, indien gewenst, van een zienswijze te
voorzien.

2.c.

Kadernota 2016
Korte inhoud: In de kadernota 2016 worden de hoofdlijnen van het financieel beleid
weergegeven voor 2016 en volgende jaren. De kadernota is sluitend. Gesteld kan worden dat
het gevoerde financieel beleid en de langzaam verbeterende economische situatie een gunstig
effect hebben op de gemeentelijke begroting. Niettemin is er nog wel onzekerheid rond de
ontwikkeling van kosten van het sociaal domein.
Conform advies wordt besloten de Kadernota 2016 ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

3.

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

3.a.

Bezwaar last onder dwangsom Eemnesserweg 33 te Blaricum
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom
vanwege het bouwen en in stand laten zonder omgevingsvergunning van een overkapping en
gebruik van gronden (opslag en houden van paarden) in strijd met het bestemmingplan op het
perceel Eemnesserweg 33 te Blaricum
Conform advies wordt besloten:
1. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit gedeeltelijk te
herroepen.
2. Te oordelen dat de last onder dwangsom voor wat betreft de overkapping, de opslag
van de aanhangwagen, de paardenkoets en de zandbak ten tijde van het nemen van
het primaire besluit juist was, met aanvulling van de motivering ten aanzien van de
beleidsregels voor wat betreft de overkapping.
3. Bij besluit op bezwaar nader te motiveren waarom geen sprake is van strijd met het
gelijkheidsbeginsel.
4. Te constateren dat tijdig is voldaan aan de last onder dwangsom.
5. Een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 974,-.

3.b.

Aanvulling starterslening
Korte inhoud: Voor de gemeente Blaricum verstrekt de SVn startersleningen aan koopstarters van
een koopwoning in de gemeente Blaricum. Het fonds hiertoe wordt beheerd door SVn, de bodem
van het fonds komt in zicht. Ook de rijksbijdrage zal, naar het zich nu laat aanzien, in mei
uitgeput zijn en niet worden aangevuld. Voorgesteld wordt om niet te stoppen met het
verstrekken van startersleningen. Voor de aanvrager verandert er dan niets en blijven we de
blaricumse koopstarter maximaal steunen bij het kopen van een betaalbare woning in de
gemeente Blaricum.
Conform advies wordt besloten:
3. Het gemeentelijke fondsdeel bij de SVn aan te vullen met een lening van € 250.000,-.
4. Dat na het wegvallen van de rijksbijdrage dat deel door de gemeente wordt
overgenomen.
5. De SVn schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanvulling en van het overnemen
van de weggevallen rijksbijdrage, middels bijgaand concept.

3.c.

Afronden bestuursopdracht Op weg naar dubbellaags ZOAB op de A27
Korte inhoud: De bestuursopdracht 'Op weg naar dubbellaags ZOAB op de A27' heeft geleid
tot een eindconclusie. . In bijgaande memo is één en ander verwoord. De bestuursopdracht
(BO) kan hiermee worden afgerond.
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Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de bijgaande memo.
2. Deze ter kennis aan de raad aan te bieden.
3.d.

1. Gedeeltelijk intrekking last onder dwangsom. 2. De raad in de toekomst, bij de
vaststelling van een volgend nieuw bestemmingplan "Landelijk gebied", voorstellen om
het bijgebouw te legaliseren.
Korte inhoud: Op het perceel Eemnesserweg bij 31 in Blaricum is in strijd met het huidige
bestemmingsplan een klein bijgebouw (schuilstal ) aanwezig. Aan betrokkene is een last onder
dwangsom opgelegd en gelast om het bijgebouw te verwijderen. Naar aanleiding van het
opleggen van de last heeft er een gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Tijdens het
gesprek is naar voren gekomen dat het bijgebouw al sinds midden ’60 van de vorige eeuw
aanwezig is. Het bijgebouw was gelet op voorgaande al aanwezig op het moment dat er in
2001 een nieuw bestemmingsplan, “Landelijk gebied”, van kracht werd. In de toelichting op dat
bestemmingsplan is speciaal (overgangs)recht opgenomen voor bijgebouwen die op 15
oktober 1997 aanwezig waren. Deze bijgebouwen werden / waren grotendeels gelegaliseerd in
het nieuwe bestemmingsplan. Voor wat de bijgebouwen die niet gelegaliseerd werden betreft
geldt dat daartegen niet zou worden opgetreden tenzij er bijzondere omstandigheden
aanwezig waren die dat rechtvaardigde. Het bijgebouw waar het thans over gaat is niet
gelegaliseerd, noch is daar, ook na 2001 niet, handhavend tegen opgetreden. Handhavend
optreden was ook niet aan de orde nu er geen (bijzondere) omstandigheden aanwezig zijn om
daartoe te besluiten. Gelet op de bescheiden oppervlakte en de situering van het bijgebouw
bestaat er geen aanleiding om deze niet, net als andere bijgebouwen, te legaliseren en is deze
in 2001 kennelijk ‘vergeten’.
Conform advies wordt besloten:
1. De opgelegde last onder dwangsom in te trekken voor zover deze betrokkene gelast
om het bijgebouw te verwijderen.
2. De raad in de toekomst, bij de vaststelling van een volgend bestemmingsplan
“Landelijk gebied”, voor te stellen om het bijgebouw te legaliseren.

3.e.

Conceptbegroting 2016, begrotingswijziging 2015, voorlopige jaarcijfers 2014 en de
kadernota 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Korte inhoud: De OFGV heeft de kadernota 2016 vastgesteld. Conform artikel 23 van de
Gemeenschappelijk Regeling OFGV vraagt het Dagelijks bestuur om zienswijze op de
begrotingswijziging 2015 en de conceptbegroting 2016. Tevens treft u de voorlopige jaarcijfers
van 2014 en de vastgestelde kadernota 2106 aan.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Blaricumse bijdragen zoals deze zijn opgenomen in de
conceptbegroting 2016 van de OFGV en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2015 en geen zienswijze in te dienen

4.

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

4.a.

Het dagelijks bestuur van de GR Goois Natuur Reservaat (GNR) verzoekt om een
eventuele zienswijze op de voorgestelde (concept)begroting 2016 en de
(concept)jaarrekening 2014.
Korte inhoud: Het dagelijks bestuur van het GNR verzoekt om een zienswijze van de raad op
de voorgestelde (concept)begroting 2016 en de (concept)jaarrekening 2014. De raad wordt
hierdoor in staat gesteld de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 van het GNR te
beoordelen en, indien gewenst, van een zienswijze te voorzien.
Conform advies wordt besloten het voorstel, over de voorgestelde (concept)begroting 2016 en
de (concept)jaarrekening 2014, door te geleiden naar de Raad van Blaricum. .
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 21 april 2015

Datum
Voorzitter
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:

21 april 2015
Secretaris
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