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

:

21 juli 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, Liesbeth Boersen-de Jong,
Ben Lüken

Afwezige leden

:

Anne-Marie Kennis

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 14 juli 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Verordening elektronische publiceren
Korte inhoud: Vaststellen verordening elektronisch publiceren.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen de verordening elektronisch publiceren
gemeente Blaricum 2015 vast te stellen.

1.c.

Actiepuntenverslag Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum
Korte inhoud: Het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa
Welzijn, Politie, Halt, Coop, Vereniging Van Eigenaren De Wetering en gemeente in het kader
van het Signaleringsoverleg Jeugd Blaricum
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de actiepuntenverslagen van 31 maart
2015 en 30 juni 2015 van het Signaleringsoverleg Hard/t voor Jeugd Blaricum.

3.

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

3.a.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio'
Korte inhoud: Voor de ontwikkeling van een oefencentrum van de Veiligheidsregio (VHR) op
Crailo in de gemeenten Hilversum en Laren is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro is de gemeente Blaricum verzocht
eventuele opmerkingen op dit plan voor 23 juli 2015 toe te zenden
Conform advies wordt besloten geen reactie in te dienen op het voorontwerp bestemmingsplan
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in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.

3.b.

Planning besluitvorming over Rapportage Tracévergelijking HOV 't Gooi
Korte inhoud: In bijgevoegde memo's wordt de raad op de hoogte gebracht van de
besluitvorming in GS over de Rapportage Tracévergelijking HOV 't Gooi, de nieuwe planning
voor de behandeling in de raad en de aangepaste datum waarop geheimhouding kan worden
opgeheven.
Conform advies wordt besloten:
1. De memo's over de planning van besluitvorming over de rapportage Tracévergelijking HOV
't Gooi en de memo met de aangepaste datum waarop geheimhouding kan worden opgeheven
vast te stellen;
2. De memo's via de Raadgever naar de Raad te sturen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 28 juli 2015
Datum

Voorzitter
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:

28 juli 2015

Secretaris
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