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1.

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

1.a.

Besluitenlijst d.d. 27 januari 2015.
Conform vastgesteld.

1.b.

Voorstel over beperkte opening de dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en
Waterschappen op 19 maart 2015.
Korte inhoud: Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en de
Waterschappen. Gelet op de werkzaamheden die door diverse medewerksters van
burgerzaken moeten worden uitgevoerd stellen wij voor de loketten op alle twee de locaties op
de dag na de verkiezingen te sluiten. Alleen de burgerlijke stand op 19 maart 2015 te openen
van 11.00 uur tot 12.00 uur voor eventuele aangiften.
Conform advies wordt besloten op donderdag 19 maart 2015 de loketten burgerzaken te
sluiten en alleen tussen 11.00 uur en 12.00 uur te openen voor aangifte van de burgerlijke
stand.

1.c.

Benoemen stembureauleden en plaatsvervangend stembureauleden (inclusief
mandatering) voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap op 18 maart
2015.
Korte inhoud: Ingevolge de Kieswet dienen er voorzitters, leden en plaatsvervangende leden
voor de stembureaus te worden benoemd.
Conform advies wordt besloten:
1. De personen in het voorstel te benoemen
2. Mevrouw M. Rigter-Roodhart, mevrouw W.A. van Raaij en mevrouw C.A. de Veij te

Besluitenlijst 3 februari 2015

Pagina 1 van 3

mandateren.
1.d.

Trouwen op een alternatieve locatie Huizerweg 24, 1261 AX Blaricum
Korte inhoud: Verzoek om op een alternatieve locatie te mogen trouwen.
Conform advies wordt besloten akkoord te gaan met de alternatieve locatie.

1.e.

Werktijdenregeling 2015
Korte inhoud: Hoofdstuk 3 van de CAR-UWO is zodanig aangepast dat de regeling werktijden
moet worden aangepast. De inhoudelijke verandering van de CAR-UWO is vrij laat
aangekondigd. Hierdoor is de werkkostenregeling eerst opgepakt (consequenties voor de
bedrijfsvoering), de werktijdenregeling kan, zonder zonsequenties, met terugwerkende kracht
vastgesteld worden. de werktijdenregeling is samen met een delegatie OR-leden opgesteld.
Het betreft hier de mogelijkheid de werkuren van medewerkers in een groter dagvenster te
laten uitvoeren (mits de leidinggevende daarmee akkoord is).
Conform advies wordt besloten:
1. In principe in te stemmen met de Regeling werktijden 2015;
2. De regeling werktijden 2015 vast te stellen.

3.

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

3.b.

Bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom inzake een bijgebouw, een
overkapping, een erfafscheiding met toegangspoort, het gebruik van extra
terrasoppervlakte en een reclamebord, dit alles zonder de benodigde
omgevingsvergunning, op het perceel Schapendrift 79 te Blaricum.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft op 5 januari 2015 geadviseerd: -de last onder
dwangsom ten aanzien van het bijgebouw, de overkapping en de erfafscheiding met
toegangspoort te herroepen; -het bestreden besluit ten aanzien van de overschrijding van de
terrasoppervlakte in stand te laten met aanvulling van de tijdseenheid van de constatering van
de overtreding; -het bestreden besluit ten aanzien van het reclamebord in stand te laten met
wijziging van de motivering; -de begunstigingstermijn van zes weken na de dag van
verzending van het besluit op bezwaar, zoals gesteld in de brief van 21 mei 2014, in stand te
laten. - het verzoek om vergoeding van de proceskosten ad € 974,- te honoreren.
Conform advies wordt besloten:
Het college besluit:
1.De last onder dwangsom ten aanzien van het bijgebouw, de overkapping en de
erfafscheiding met toegangspoort te herroepen;
2. Het bestreden besluit ten aanzien van de overschrijding van de terrasoppervlakte in stand te
laten met de aanvulling dat binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit de
oppervlakte van het terras dient te zijn terug gebracht tot maximaal 200 m². Indien niet
binnen voornoemde termijn de oppervlakte van het terras op het onderhavige perceel is terug
gebracht tot maximaal 200 m² wordt van rechtswege een dwangsom verbeurd van € 1.000 per
dag tot een maximumbedrag van € 20.000 dat wij constateren dat de oppervlakte van het
terras aanwezig op het onderhavige perceel meer bedraagt dan 200 m².
3. Het bestreden besluit ten aanzien van het reclamebord niet in stand te laten aangezien op
20 januari 2015 is geconstateerd dat het bord is verwijderd;
4. De begunstigingstermijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit op
bezwaar, zoals gesteld in de brief van 21 mei 2014, in stand te laten.
5. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten ad € 974 te honoreren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum, gehouden op 10 februari 2015
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