Gemeente

~~ Blaricum

BESLUITENLIJST
Blaricum -college van B&W
Vergadering d.d.

dinsdag 5 november 2019

Locatie

gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10:00 uur

Eindtijd

15:00 uur

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

Mw. M. Kili~-Karaaslan

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (Burgemeester), mw. A.M. Kennis
(Wethouder), mw. E.J.M. Boersen-De Jong (Wethouder), dhr. G.C.
Knoop (Wethouder), mw. M. Kilic-Karaaslan (Secretaris)

Afwezig

01.

Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

01.01.

Besluitenlijst 29 oktober 2019
Conform vastgesteld.

01.02.

Zienswijze MRA Agenda 2.0
Conform advies wordt besloten de raad to vragen into stemmen met de door de Regio
Gooi en Vechtstreek opgestelde concept zienswijze MRA Agenda 2.0

02.

Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis

02.01.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blaricum
Conform advies wordt besloten de gemeenteraad to adviseren om de Verordening
kwijtschelding gemeentelijke belastingen gewijzigd vast to stellen en stemt daarmee in met
de volgende aanpassingen in het beleidskader voor kwijtscheldingen:
1) Kwijtschelding wordt alleen verleend aan natuurlijke personen voor de volgende
belastingsoorten;
a. Afvalstoffenheffing
b. Onroerendezaakbelasting
c. Rioolrecht
2) De normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigentot de
pensioengerechtigde leeftijd maximaal to verruimen van 90% Haar 100% van de
bijstandsnorm.
3) De normkosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) voor belastingschuldigen vanaf de
pensioengerechtigde leeftijd maximaal to verruimen Haar 100% van de netto AOW-norm.
4) Noodzakelijke kosten voor kinderopvang in aanmerking nemen als uitgaven bij de
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berekening van de betalingscapaciteit.
02.02.

Besluit op bezwaar strandtent
Conform advies wordt besloten het bezwaarschrift ontvankelijk to verklaren, de
onderdelen 1 en 2 gegrond en onderdeel 3 ongegrond to verklaren en voorts het bestreden
besluit Hader to motiveren.

03.

Portefeuille wethouder mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

03.01.

Gedeeltelijke hernoeming openbare ruimte
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het advies van de straatnamencommissie om een gedeelte van de
Stichtseweg to hernoemen;
2. De weg die loopt vanaf de Gooise Zomerkade tot aan de Stichtse Brug'Voorland' to
noemen;
3. De kosten voor een straatnaambord ad € 220 to verantwoorden op de kostenplaats
Verkeersborden.

03.02.

Besluit tot naamgeving openbare ruimte
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het advies van de straatnaamcommissie inzake de straatnamen
voor deelgebieden G2 en G3 in de Blaricummermeent;
2. De voorgestelde straatnamen conform de "Tekening G2-G3" toe to wijzen.

03.03.

Ontwerp wijzigingsplan Heideweg 5a Blarcim
Conform wordt besloten:
Into stemmen met het ontwerp wijzigingsplan Heideweg 5a
(NL.IMR0.0376.BLCWPHeideweg5a-ON01) en het plan vrij to geven voor de ter inzage
legging.

04.

Portefeuille wethouder de heer G.C. Knoop

Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van Blaricum d.d. dinsdag 12 november 2019.

Mw. M. Kili~-Karaaslan
secretaris
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