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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 6 januari 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Benoemen onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand.
Korte inhoud: Voor de voortgang van de werkzaamheden is het noodzakelijk om een
onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen.
Conform advies wordt besloten om mevrouw T.M. Friderun de Wit te benoemen tot
onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Blaricum voor de duur van
haar dienstverband.

1.c.

Wijziging Bijlage 1 behorende bij Reglement Wet Basisregistratie Personen
Korte inhoud: Rechtstreekse toegang tot de BRP cq GBA-V (verstrekkingen) Bijlage 1 moet
aangevuld worden met Team Heffen en Waarderen van afdeling Control en Financiën.
Conform advies wordt besloten toegang te verlenen.

1.d.

Zienswijze Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt gevraagd om haar zienswijze te geven op het RRP en
eventuele wensen voor het op te stellen beleidsplan van de veiligheidsregio kenbaar te maken.
Conform advies wordt besloten de zienswijze in conceptvorm, inclusief wensen voor het
beleidsplan, voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

1.e.

Bezwaar inzake aan Moeke Spijkstra B.V. verleende vergunningen en ontheffingen.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
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Conform advies wordt besloten:
Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren met betrekking
tot toezicht en handhaving op de naleving van vergunnings- en ontheffingsvoorschriften nietontvankelijk te verklaren, voorts de bezwaren op het punt van de geluidsoverlast gegrond te
verklaren, hierbij het bestreden besluit (echter) niet te herroepen, maar in stand te laten.
Hierbij te bepalen dat Moeke Spijkstra B.V. voortaan tijdens de kermisweek in Blaricum géén
buitenpodium meer mag hebben en de muziek binnen plaats dient te vinden. Hierbij geldt dat
zolang de APV Blaricum 2010 nog niet is aangepast op het punt van geluid, Moeke Spijkstra
B.V. de festiviteiten in de kermisweek (voortaan) als "incidentele festiviteit" dient aan te
merken/melden zoals is verwoord in artikel 4.3 van de APV Blaricum 2010.
1.f.

Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 en Uitvoeringsplan 2015
Korte inhoud: Het meerjaren Integraag Veiligheidsplan en het uitvoeringsplan 2015 dienen te
worden vastgesteld, tevens wordt de raad om zijn zienswijze gevraagd met betrekking tot de
meerjaren regionale veiligheidsstrategie.
Conform advies wordt besloten:
- het meerjaren integraal veiligheidsplan 2015-2018 ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad;
- het bijbehorende uitvoeringsplan 2015 ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad;
- de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze met betrekking op
de regionale veiligheidsstrategie 2015-2018.

3.

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

3.a.

Vaststellen bestemmingsplan "Blaricum Villagebieden 2013-herziening Melkweg"
Korte inhoud: Het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2013-herziening Melkweg heeft
gedurende 6 weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan kan nu ter
vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Conform advies wordt besloten:
1. in te stemmen met het bestemmingsplan Villagebieden 2013-herziening Melkweg;
2. In te stemmen met het overgelegde raadsvoorstel en het conceptraadsbesluit;
3. Het presidium te verzoeken het raadsvoorstel met alle bijlagen voor te leggen aan de
gemeenteraad ter vaststelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 20 januari 2015
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