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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst l7 april2018
Beslu itenl ijst conform vastgesteld.

2. Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a. Koopovereenkomst bouwkavel D-32 Blaricummermeent

(deelplan D)

Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.

2.b.

Onrechtmatigheden aanbestedingen
Korte inhoud: Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2017 zijn
verschillende processen gecontroleerd. Binnen het proces aanbestedingen zijn zeven
onrechtmatigheden aangetroffen bij de inhuur van personeel. Er is afgeweken van het eigen
lokale inkoopbeleid en van de Europese wetgeving. Met dit voorstel kunnen de lokale
onrechtmatigheden worden gerepareerd en wordt de raad geinformeerd over de overige
onrechtmatigheden.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het voorstel;
2. Het voorstel door te geleiden naar de raad
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1. Kennis te nemen van het voorstel;
2. Het voorstel door te geleiden naar de raad

2.c.

Aanpassing veld SDS'99
Korte inhoud: Het verwijderen van één van de bestaande asfaltvelden van SDS '99 samen
laten vallen met de werkzaamheden aan de toegangsweg.
Conform advies wordt besloten:
l. Eén asfaltveld van SDS '99 te veruvijderen ten behoeve van een definitief zandveld.
2. Hiertoe een allonge aan te gaan op de bestaande huurovereenkomst met SDS'99.
3. De werkzaamheden uit te voeren tegelijk met de werkzaamheden aan de toegangsweg.
4. De raad voor te stellen om een krediet ad € 37.500 beschikbaar te stellen.
5. De raad voor te stellen om de 13e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

3.

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

3.a.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels en het vervangen
van kozijnen van de woning op het perceel Eemnesserweg 7a te Blaricum
Korte ínhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 12 maart 2018 geadviseerd het bezwaarschrift
ontvankelijk en ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten met aanpassing
van het toetsingskader te weten de op 22 december 2017 in werking getreden
Beheersverorden ing Dorp.
Conform advies wordt besloten zich te conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en voorts het
bestreden besluit in stand te laten met aanpassing van het toetsingskader te weten de op 22
december 2017 in werking getreden beheersverordening Dorp.

3.b

Bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning
en het vellen van twee bomen op het perceelWilliam Singenareg 7 a
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voor gelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 11 december 2017 advies uitgebracht. Op 23
maart2018 heeft vergunninghouder aangepaste bouwtekeningen ingediend. Het bouwplan is
iets "terug" gedraaid. Volgens de op deze tekeningen aangegeven coördinaten wordt gebouwd
binnen het bouwvlak, waarmee het bouwplan voldoet aan het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan. Het aangepaste bouwplan is voorzien van een positief welstandsadvies van
11 april2018.
Conform advies wordt besloten:
- het bezwaarschrift van de heer B.L. Brouwer niet-ontvankelijk te verklaren;
- de overige bezwaarschriften ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
- de op 23 maart 2018 door vergunninghouder ingediende situatieschets met nr. U-01 evenals
het welstandsadvies van 11 april2018 deel uit te laten maken van dit besluit op bezwaar. Wij
passen hiermee de op 14 juni 2017 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van de
woning en het vellen van 2 bomen aan.
- geen binnenplanse vrijstelling te verlenen omdat de situatieschets van 23 maart 2018 met nr.
U-01 voldoet aan het bepaalde in het geldende bestemmingsplan.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 1 mei 2018

Datum

Voozitter

Beslu¡tenfilst 24 apr¡l 2018

1 mei2018

Secretaris
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