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:

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 24 maart 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Klachtenjaarverslag 2013 en 2014
Korte inhoud: Jaarverslag van de afdoening van in 2013 en 2014 ontvangen klachten die
overeenkomstig de Klachtenregeling van de gemeente Blaricum 2008 zijn behandeld alsmede
een verslag van de Nationale ombudsman m.b.t. rechtstreeks bij hem ingediende klachten.
Conform advies wordt besloten:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag klachtenbehandeling 2013 en 2014.
2. Het jaarverslag Klachtenbehandeling 2013 en 2014 ter kennisneming door te geleiden
naar de raad.

2.

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

2.a.

Officiële naamgeving van "het plantsoen bij de kerk" en benoemen van een drietal
namen in De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Het Petit comité 4 en 5 mei heeft de suggestie gedaan om het "plantsoen bij de
kerk" een officiële naam te geven, te weten: Burgemeester Klaarenbeekpark. Tevens stelt de
straatnaamcommissie voor om een drietal namen in deelplan B van De Blaricummermeent te
benoemen.
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Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de voorgestelde naam voor het park aan de PieperswegNoolseweg: Burgemeester Klaarenbeekpark.
2. In te stemmen met de voorgestelde straatnamen voor de Blaricummermeent:
Schaapherderlaan, Laantje van Majoor en Laantje van Bakker.

3.

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

3.a.

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs
Korte inhoud: Tweejaarlijks wordt in opdracht van uw college door Planning Verband
Groningen BV de gemeentelijke leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs
geactualiseerd. Deze rapportage is conform de “Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs Blaricum 2015” opgesteld en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan uw college.
Ook wordt het college gevraagd om kennis te nemen van de informatie memo
leerlingenprognoses en ruimtebehoefte.
Conform advies wordt besloten:
1. De “Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Basisonderwijs Gemeente Blaricum
2015 – 2032” vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de informatiememo leerlingenprognose en ruimtebehoefte
Blaricum.
3. De “Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte Basisonderwijs Gemeente Blaricum
2015 – 2032” en informatiememo leerlingenprognose en ruimtebehoefte Blaricum ter
inzage te leggen voor de raad.

3.b.

Subsidieaanvraag Tennisvereniging BLTC 2015
Korte inhoud: Tennisvereniging BLTC heeft een verzoek ingediend om een gemeentelijke
bijdrage te ontvangen omdat het ledenaantal, met name de jeugd, door de financiële crisis
afneemt. De vereniging vraagt de gemeente om alsnog de bijdrage voor jeugdleden te
verlenen, die zij zijn vergeten aan te vragen voor 2015. Aanvullend is een aanvraag ingediend
voor een subsidie van € 5000,- omdat het bestuur van mening is dat de jaarlijkse jeugdbijdrage
niet in verhouding staat tot de kosten die de vereniging maakt voor de jeugd kijkende naar de
inzet van professionele sportbegeleiders en intensieve en persoonlijke begeleiding.
Conform advies wordt besloten:
1. Gezien de bijzondere situatie van Tennisvereniging BLTC, de hardheidsclausule toe te
passen en de te laat aangevraagde subsidie jeugdleden 2015 alsnog toe te kennen.
2. Een gemeentelijke bijdrage jeugdleden 2015 van € 1.800,- betaalbaar te stellen aan
Tennisvereniging BLTC en dit bedrag te dekken ten laste van het nu bekende
begrotingsoverschot en mee te nemen in de zomernota 2015 op kostenplaats
Sportsubsidie/Blaricumse Lawn Tennnis Club (65301600/642540).
3. Geen gemeentelijke bijdrage van € 5.000,- aan Tennisvereniging BLTC te verstrekken
omdat de strekking van de aanvraag niet past binnen de kaders van de opgestelde
beleids- en uitvoeringsregels maatschappelijke ontwikkeling en het subsidieplafond
wordt overschreden.
4. Een advies aan de raad in de vorm van een memo op te stellen.

4.

Rondvraag / mededelingen
Het college besluit, in verband met het 70-jarig jubileum van de Volksuniversiteit, een bedrag
van €250,- te verstrekken uit het budget Representatie.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 7 april 2015

Datum

Voorzitter
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:

7 april 2015

Secretaris
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