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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 21 april 2015
Conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst Nikkels Bouwbedrijf B.V. voor gronden in deelplan B van De
Blaricummermeent
Korte inhoud: Met Nikkels worden sinds augustus 2014 gesprekken gevoerd over het kopen
van gronden in De Blaricummermeent voor de ontwikkeling van een 2e fase grondgebonden
woningen. De gesprekken hebben geresulteerd in ambtelijke overeenstemming over het
schetsontwerp voor 12 koopwoningen en de voorwaarden en condities voor grondaankoop in
deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
1) In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen
2) Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst en bijlagen namens burgemeester en wethouders van de gemeente
Blaricum
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3.

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

3.a.

Bezwaar tegen verlening omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee dakkapellen
op het achterdakvlak van de woning Angerechtsweg 1 en 3
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie adviseert het college het bestreden besluit in stand te laten
met aanvulling van de motivering voor wat betreft de welstand en de kennelijke verschrijving.
De commissie is van mening dat het welstandsadvies dient te worden aangevuld met de
specifieke kenmerken van het pand en de directe relatie met de omgeving. Het bouwplan is
derhalve op 3 februari 2015 nogmaals aan de BEL Commissie Ruimtelijke kwaliteit voorgelegd
voorzien van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, waarbij met name
specifieke kenmerken van het pand en de directe omgeving zijn beoordeeld. De BEL
commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert positief t.a.v. het bouwplan.Ten aanzien van de
kennelijke verschrijving verwijst de commissie naar artikel 13.3.4 van de voorschriften van het
vigerende bestemmingplan. Dit artikel betreft dakkapellen in het achterdakvlak met een
verwijzing naar artikel 13.2 onder e van de planvoorschriften. De commissie is van mening dat
dit een kennelijke verschrijving is en de verwijzing in voornoemd artikel dient te zijn naar artikel
13.2 onder f van de planvoorschriften. Ik stel u voor in casu in de aanhef van artikel 13.3.4 van
de voorschriften van bestemmingsplan Kom Beschermd Dorpsgezicht te lezen een verwijzing
naar artikel 13.2 sub e en f van de planvoorschriften.
Conform advies wordt besloten het bestreden besluit in stand te laten met aanvulling van de
motivering voor wat betreft de welstandelijke aspecten en de kennelijke verschrijving.

4.

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

4.a.

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
gemeente Blaricum 2014
Korte inhoud: jaarlijks dient een gemeentelijk jaarverslag te worden ingediend bij de Inspectie
van het Onderwijs en ter kennis te worden gebracht aan de gemeenteraad. Verantwoording
wordt gedaan over het jaar 2014.
Conform advies wordt besloten:
1) Het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen gemeente Blaricum 2014 vast te stellen.
2) De raad in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag door deze te plaatsen in de
Raadgever.

4.b.

Aanvraag waarderingssubsidie 2016 bij Blaricum door Voorkom! verslavingspreventie
Korte inhoud: Voorkom! vraagt een waarderingssubsidie voor 2016 voor lessen
verslavingspreventie in het onderwijs
Conform advies wordt besloten Voorkom! verslavingspreventie subsidie te weigeren op grond
van de subsidieverordening, artikel 9d: in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit is al
op een andere wijze in belangrijke mate voorzien

4.c.

Beleidsregels bestuurlijke boete m.b.t. inlichtingenplicht Participatiewet
Korte inhoud: Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24
november 2014 over de Fraudewet heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer van
16 december 2014 en in de Verzamelbrief van december 2014 aangegeven dat
wetswijzigingen worden voorbereid. Tevens zijn twee onderzoeksrapporten gepubliceerd. In
deze rapporten wordt o.a. geconcludeerd dat de huidige boetwetgeving disproportioneel is en
dat daar waar geconstateerd wordt dat betrokkene een fout heeft begaan en er geen sprake is
van bewuste fraude, er meer ruimte zou moeten zijn om de hoogte van de boete aan te
kunnen passen. Naar aanleiding hiervan worden beleidsregels vastgesteld, waarin de
evenredigheidstoets en verminderde verwijtbaarheid wordt uitgewerkt.
Conform advies wordt besloten bijgevoegde beleidsregels vast te stellen t.a.v. het boetebeleid
dat op grond van artikel 18a Participatiewet wordt gevoerd.
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4.d.

Calamiteitenprotocol Jeugdhulpverlening
Korte inhoud: Binnen de uitvoering van de jeugdhulpverlening kunnen zich calamiteiten
voordoen die naar hun aard voor de direct betrokkenen, maar ook voor de
jeugdhulpinstellingen en de gemeenten forse impact hebben. Vanuit de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het college is het van belang om met de betrokken partijen af te
spreken hoe in voorkomende gevallen te handelen en daarover te communiceren. Er is
daartoe regionaal een protocol opgesteld.
Conform advies wordt besloten het Calamiteitenprotocol Jeugd vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 12 mei 2015
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