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Gemeentehuis Blaricum
10.00
15.00
mw. J.N. de Zwart-Bloch
mw. M. van der Marel, loco

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. B.H.E. Lüken, mw. M. van der Marel loco secretaris

Afwezige leden

mw. M. Kilic-Karaaslan

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 13 februari 2018
Besluit: conform vastgesteld.

2. Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
2.a. Koopovereenkomst bouwkavel A-3 Blaricummermeent

(deelplan A)

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

3.

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

3.a.

Bezwaarschrift gebruik Hooibrug l4
Korte inhoud: Bezwaarmaker heeft bezwaar ingediend tegen het besluit d.d.30 oktober 2017.
Hierbij is besloten het verzoek om wijziging van de bestemming detailhandel naar wonen van
de winkel aan de Hooibrug 14 te Blaricum af te wijzen. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan
de cie Bezwaar. De commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren.
Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Besluitenlijst 20 februari 2018
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3.b.

Oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht 2017 over het taakveld
vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht.
Korte inhoud: De provincie heeft over 2017 de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en
handhaving van het omgevingsrecht beoordeeld in het kader van interbestuurlijk toezicht.
Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen en het oordeel inclusief begeleidend memo t.k.
aan de gemeenteraad te zenden.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het oordeel van de provincie over het interbestuurlijk toezicht 2017 ten
aanzien van het taakveld vergunningen, toezicht en handhaving omgevingsrecht;
2. De raad in kennis te stellen door toezending van de brief van de provincie en bijgevoegde
memo.

3.c.

Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek nemen verkeersbesluit verkeerssituatie Oude
Renbaan l9-23 Blaricum
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 18 december 2017 advies
uitgebracht inzake het bezwaar van de heer J. Schoon op het niet nemen van een
verkeersbesluit om de verkeerssituatie op Oude Renbaan 19-23 in Blaricum te wijzigen. De
commissie adviseert om het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en na te gaan of het
bestreden besluit met een aanvullende motivering in stand kan blijven. Op 6 februari 2018
heeft uw college het voorstel aangehouden. Het voorstel is naar aanleiding daarvan aangepast
en wordt nogmaals voorgelegd.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie te volgen voor wat betreft de ontvankelijkheíd
van het beantaar;
2. Het besluit in stand te laten met een aanvullende motivering van de artikel 2 van de W\ /V
belangen;
3. De heer Schoon door middel van een brief ín kennis te stellen van de beslissing op bezwaar
en de aanvullende motivering.
4. Deze problematiek ook meenemen in het GGVP.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 27 februari 2O1B
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