Gemeente

Blaricum
BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd

9 januari 2018

Voozitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

Mw. M. Kilic-Karaaslan

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. Kilic-Karaaslan

Gemeentehuis Blaricum
10.00 uur
15.00 uur

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst d.d. 2 januari2018
De besluitenlijst is conform vastgesteld

l.b.

Kadernota 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: Het voorstel betreft een reactiebrief op de kadernota 2019 van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Het college besluit het bijgevoegde concept vast te stellen en de raad de reactiebrief ter
informatie toe te zenden.

,t.c.

Zienswijze ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud:Zienswijze op het ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 van de Veiligheidsregio
Gooien Vechtstreek
Het college besluit:
1. Geen zienswijze vast te stellen.
2. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.
3. De veiligheidsregio in kennis te stellen van dit besluit.
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3.

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

3.a.

Beleidsregels erfafscheidingen en aarden wallen 2018 (wijzigen hekken en
poortenbeleid)
Korte inhoud: Het huidige'hekken en poorten beleid'van 2008 is recent geëvalueerd. Hierbij is
gekeken naar de balans tussen de behoefte aan veiligheid en privacy enerzijds en de wens om
het open en groene karakter van het dorp te behouden anderzijds. Dit heeft geleid tot dit
voorstel om het beleid op onderdelen te wijzigen en aan te vullen met regels voor aarden
wallen.
Het college besluit:
f . in te stemmen met de gewijzigde 'beleidsregels erfafscheidingen en aarden wallen 2018 met

dien verstande dat de portefeuillehouder nog twee tekstuele aanpassingen aanbrengt;
2. de gemeenteraad voor te stellen de welstandsnota 'Welstand Blaricum' op onderdelen aan
te passen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 16 januari 2018

16 januari 2018

Datum

Secretaris

Voorzitter
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