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Locatie

Gemeentehuis Blaricum

Aanvang

10.00

Eindtijd

15.00

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris

Mw. M. Kilic-Karaaslan

Aanwezige leden

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 6 augustus 2019
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Uitgangspunten Hondenbeleid
Korte inhoud: Op 30 oktober 2018 heeft de raad het Plan van Aanpak Hondenbeleid
vastgesteld. Het Plan van Aanpak gaf een aantal stappen die bij het opstellen van het beleid
doorlopen zouden worden. De stappen Inventarisatie huidige situatie en participatie zijn
inmiddels uitgevoerd. Op basis van de hieruit verkregen informatie zijn een aantal
uitgangspunten voor beleid geformuleerd.
Conform advies wordt besloten:
1. De thema's Hondenpoep, Afvalbakken, Loslopen of aanlijnen, Losloopgebieden en
Afspraken in het hondenbeleid als uitgangspunt to nemen.
2. De geformuleerde uitgangspunten voor het hondenbeleid vast to stellen.
3. De raad voor to stellen in to stemmen met de geformuleerde uitgangspunten.

3.

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

3.a.

Motie voetgangersoversteek kruispunt Stichtseweg - Randweg Oost
Korte inhoud: In dit voorstel wordt invulling gegeven aan de motie oversteekplaatsen kruispunt

Besluitenlijst 13 augustus 2019

Paging 1 van 2

Stichtseweg — Randweg-Oost, ingediend in de raadsvergadering van 26 februari 2019.
Voorgesteld wordt om extra drukknoppen en verkeerslichten in de middenberm van de
fietsoversteek van de oostelijke en westelijke tak van het kruispunt to plaatsen.
Het college besluit:
1. De oversteekbaarheid van voetgangers to verbeteren op het kruispunt Stichtseweg —
Randweg Oost, door het plaatsen van extra drukknoppen en extra verkeerslichten in de
middenberm van de fietsoversteek op de oostelijke en westelijke tak van het kruispunt;
2. De raad een bedrag van €18.500 beschikbaar to laten stellen voor het uitvoeren van deze
maatregelen;
3. De raad de afschrijvingstermijn, in afwijking van de financiele verordening, laten vaststellen
op 10 jaar;
4. De raad begrotingswijziging Hummer 20-2019 vast to laten stellen.
3.b.

Bezwaar tegen het besluit van 03 april 2019 waarin het verzoek om handhaving namens
het college is afgewezen.
Korte inhoud: Bezwaarmaker is van mening dat de garage niet vergunningsvrij is, want deze
bevindt zich niet op het achtererf. Bovendien dient door het gebruik als garage aan de normen
to worden voldaan voor dat gebruik. De commissie heeft gekeken Haar de ingediende
bezwaren en adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren en het
bestreden besluit in stand to laten met verbetering van de maximale toegestane grootte van
het bijgebouw.
Conform advies wordt besloten:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren.
2. Het bestreden besluit van 03 april 2019 in stand to laten met verbetering van de maximale
toegestane grootte van het bijgebouw.
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase of to wijzen.
4. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingediend bij de rechtbank alsdan verweer voeren

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 20 augustus 2019
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