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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 20 januari 2015
Conform vastgesteld

1.b.

Opleggen bestuurlijke boete
Korte inhoud: De wet BRP geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid
om een bestuurlijke boete van ten hoogste € 325,-- op te leggen aan burgers die een in de wet
opgenomen verplichting niet nakomen, die van belang is voor de correcte bijhouding van de
basisregistratie personen.
Conform advies wordt besloten de bestuurlijke boete in te voeren.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Geluidsafscherming De Blaricummermeent
Korte inhoud: Door recente ontwikkelingen is het niet meer mogelijk om de gehele
geluidsafscherming te realiseren die voldoet aan de oorspronkelijke ambitie in het
bestemmingsplan. Het meest zuidelijke deel van het geluidsscherm (ter hoogte van de
Stichtseweg) kan niet worden gerealiseerd a.g.v. HOV-reserveringen. De geluid-afschermende
werking van het resterende deel (ten noorden van het bestaande geluidscherm van de A27) is
onvoldoende. Door bovengenoemde ontwikkelingen dient de akoestische situatie opnieuw te
worden onderzocht. De beoogde doelstelling is om te komen tot een geluidscherm dat voldoet
aan de geluid-afschermende werking en die verder uitgewerkt kan worden in een contract om
aan te besteden. De beoogde doelstelling is om te komen tot een geluidscherm dat voldoet
aan de geluid-afschermende werking en die verder uitgewerkt kan worden in een contract om
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aan te besteden.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van bijgevoegd notitie over de geluidsafscherming voor De
Blaricummermeent (21 jan. 2015) alsmede van de resultaten van het achterliggende
onderzoek (notitie Geluid variantenstudie Blaricummermeent Deelplan B; dd. 28 nov. 2014).
2. In te stemmen met de in de notitie beschreven variant 3a dat vervolgens als basis zal
dienen voor het op korte termijn op te starten traject voor de aanbesteding van het
geluidscherm.
2.b.

Eerste wijziging Leges 2015 (rijks-) tarieven reisdocumenten, NIK en Rrijbewijzen
Korte inhoud: De late diverse Rijkstariefswijzigingen dienen in de Leges verordening 2015 de
tarieven Tabel A Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart en Hoofdstuk 3
Rijbewijzen worden aangepast conform tabel bijlage
Conform advies wordt besloten:
Het college besluit conform artikel 10 van de Legesverordening 2015 vast te stellen :
1. De aangepaste tarieven Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart en
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen, zoals neergelegd in de tabel in de bijlage bij dit collegevoorstel.
2. Deze wijzigingen bekend te maken op de daartoe geëigende elektronische wijze en de
gemeentelijke website.

2.c.

Afsluiten investeringsprojecten in de jaarrekening 2014
Korte inhoud: De afdeling Control en Financiën heeft, in overleg met de budgethouders de
investeringsprojecten geïnventariseerd, die afgesloten kunnen worden.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de voorgestelde af te sluiten
investeringsprojecten en dit administratief te laten verwerken.

3.

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

3.a.

Second Opinion HOV Huizen-Blaricum
Korte inhoud: Op 24 juni 2014 heeft u een motie aangenomen waarin het college opgedragen
werd ter voorbereiding en ondersteuning van een gemeentelijke zienswijze als juridisch
verweer tegen het door de provincie vast te stellen PIP een second opinion te laten uitvoeren.
De resultaten zijn weergegeven in de rapportage Blaricum".Second opinion HOV variant
"Meerijden over 't Merk en Randweg-Oost" en de "memo verdiepingsslag second opinion HOV
Huizen Het college besluit:
1. Het memo Afstemming met de Provincie Noord-Holland vast te stellen en naar de griffie te
zenden.
2. Het college besluit de geheimhouding van alle stukken m.b.t. de HOV op te heffen en de
griffie te verzoeken dit aan de raad mede te delen.

4.

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

4.a.

Vaststelling subsidies 2013 Stichting peuterspeelgroep Blaricum en Stichting
Kinderopvang Bijvanck
Conform advies wordt besloten:
1. De subsidies 2013 van Stichting Peuterspeelgroep Blaricum en Stichting Kinderopvang
Bijvanck vast te stellen op de volgende bedragen:
a. voor Stichting Peuterspeelgroep Blaricum € 39.588 en
b. voor Stichting Kinderopvang Bijvanck € 79.238
2. Toestemming te verlenen aan een bestemmingsreserve voor beide peuterspeelzalen onder
nader geformuleerde voorwaarden
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 3 februari 2015

Datum

Voorzitter
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:

3 februari 2015

Secretaris
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