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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 21 juli 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Raadsinformatiebrief "Bespiegeling op de oogst / speerpunten van de
raadsambassadeurs"
Korte inhoud: In de periode eind 2014 tot maart 2015 is in alle regiogemeenten de regionale
samenwerking in de raadscommissies besproken. Tijdens de portefeuillehoudersoverleggen
Fysiek en Sociaal domein van 27 en 28 mei jl. is de oogst besproken. De bespiegelingen
hierop door de portefeuillehouders Sociaal en Fysiek domein zijn in een raadsinformatiebrief
verwoord.
Het college besluit het Presidium te verzoeken om de stand van zaken te agenderen voor een
RTG in september.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

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

3.a.

CO2 rapportage BEL-kantoor
Korte inhoud: De BEL Combinatie is sinds 2012 bezig om de verbruikstanden bij te houden
van het BEL-kantoor. Deze rapportage geeft een overzicht van de afgelopen jaren (2010 tot en
met 2014) qua verbruik, kosten en CO2 uitstoot.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de memo CO2-rapportage BEL-kantoor.
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4.

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

4.a.

Reactie op motie "externe beoordelaar leerlingenvervoer"
Korte inhoud: Bij de besluitivorming over aanpassing van de verordening leerlingenvervoer op
20 mei 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de
inhoudelijke (medische en psychosociale) te beleggen bij een (medisch) adviseur buiten de
kring van ambtelijke medewerkers. Na beraad en overleg met de portefeuillehouder wordt
geconcludeerd dat dit niet zinvol is.
Gewijzigd akkoord
Conform advies wordt besloten de motie niet uit te voeren en bijgevoegde memo als reactie op
de motie te kennis te brengen aan de raad. De inhoud van het memo i.o.m.
gemeentesecretaris aanpassen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 4 augustus 2015.
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