definitieve BESLUITENLIJST
B&W vergadering Blaricum
Vergadering d.d.

:

2 juni 2015

Locatie

:

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

:

10.00

Eindtijd

:

15.00

Voorzitter

:

J.N. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

:

A. Hogendoorn

Aanwezige leden

:

Arie Hogendoorn, Joan de Zwart-Bloch, Anne-Marie Kennis

Afwezige leden

:

Liesbeth Boersen-de Jong, Ben Lüken

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 26 mei 2015
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Voortgangsrapportage Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck
Korte inhoud: Het college wordt geïnformeerd over de voortgang van het project
“Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck” door middel van een periodieke
voortgangsrapportage.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage.
2. De voortgangsrapportage ter kennisneming te brengen aan de raad.

2.b.

Verzoek m.b.t. plaatsen asbussen op begraafplaats
Besloten wordt het verzoek conform het bestaande beleid af te wijzen.

2.c.

Memo glasvezel
Besloten wordt akkoord te gaan met memo.
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3.

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

3.a.

Perceel naast Koningin Emmalaan 2 en het gebruik van het bijgebouw.
Korte inhoud: Het betreffende bijgebouw behoort niet meer bij een hoofdgebouw. Hierdoor is
het niet mogelijk het bijgebouw te gebruiken voor welke activiteit dan ook. De ontstane situatie
is dusdanig afwijkend dat een persoonsgebonden beschikking op zijn plaats is. De beschikking
maakt een beperkt gebruik mogelijk als kantoor met verschillende voorwaarden.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met het voorstel een persoonsgebonden
beschikking te verlenen voor gebruik van het bijgebouw.

4.

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

4.b.

Benoeming lid adviesraad sociaal domein
Korte inhoud: De leden van de adviesraad sociaal domein hebben een kandidaat lid
voorgesteld. Het is een bevoegdheid van het college om deze kandidaat officieel te benoemen.
Conform advies wordt besloten mevrouw S. Fijn van Draat te benoemen als lid van de
adviesraad Sociaal Domein Blaricum.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 9 juni 2015

Datum

Voorzitter
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