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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 10 februari 2015
Met in achtneming van tekstuele wijziging vastgesteld.

1.b.

Besluit op bezwaar inzake Wob-verzoeken
Korte inhoud: Op 23 oktober 2014 besloten een drietal wob-verzoeken af te wijzen. Hiertegen
is bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar
ongegrond te verklaren. Met dit voorstel wordt voorgesteld dit advies te volgen en het bezwaar
ongegrond te verklaren
Conform advies wordt besloten:
1. Het commissie-advies d.d. 6 februari 2015 integraal over te nemen,
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2a.

Regionale economische samenwerking (brief gemeente Hilversum)
College heeft positieve grondhouding t.a.v. een financiële bijdrage.

3.

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

3.a.

Onderhoud Rijksstraatweg
Korte inhoud: In de gemeente Blaricum zijn verschillende doorgaande wegen in asfalt
aangelegd. Deze wegen worden ieder jaar beoordeeld door middel van weginspecties en waar
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nodig worden er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. N.a.v. deze inspecties is gebleken dat de
Rijksstraatweg onderhoud nodig heeft.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van het project Rijksstraatweg
2. Er mee in te stemmen om het bedrag uit de investeringsplanning van de begroting 2015
beschikbaar te stellen.
4.

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

4.a.

Benoeming drie leden vrijwilligerscomité Blaricum.
Korte inhoud: Drie personen hebben zich aangemeld om voorgedragen te worden als
kandidaat voor het vrijwilligerscomité Blaricum. Na deze benoeming is het comité voltallig met
in totaal zes personen.
Conform advies wordt besloten:
1. Mw. A. Broeke en mw. M. Bakker te benoemen als lid van het vrijwilligerscomité Blaricum
2. De heer P. Schreiber te herbenoemen als lid van het vrijwilligerscomité Blaricum
3. In te stemmen met toevoeging aan het comité van een vertegenwoordiger van het
Gemeenschapsfonds Blaricum en daartoe het reglement vrijwilligersprijs Blaricum gewijzigd
vast te stellen.

4.b.

Woonhuisaanpassingen Wmo 2015
Korte inhoud: Voor woningaanpassingen is er nog niet eerder een inkooptraject geweest. De
gemeenten regelden de uitvoering van de woningaanpassingen ieder op hun eigen manier.
Hierbij werd niet gewerkt op basis van schriftelijke overeenkomsten, maar op basis van lokale
afspraken met zelf geselecteerde aanbieders. Dit is vanuit de regionale Wmo inkoopvisie niet
gewenst.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de in het voorstel genoemde 5
beslispunten.

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