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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 28 juli 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Wijziging verordening winkeltijden Blaricum 2013
Korte inhoud: er is een verzoek ingediend door Albert Heijn en Coop om de openingstijden op
zon- en feestdagen te verruimen.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen om de winkeltijden zoals genoemd in
artikel 2 lid 1 van de Verordening winkeltijden Blaricum 2013 met twee uur te verruimen (van
14.00 uur naar 12.00 uur) en deze verordening overeenkomstig aan te passen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Verzoek om een eerder genomen besluit te herzien betreffende de uitgifte van een
urnengraf voor de heer en mevrouw Willard-Koopmanschap.
Korte inhoud: De heer en mevrouw Willard-Koopmanschap voldoen niet volledig aan de
gestelde voorwaarden voor de uitgifte van een urnengraf. Een herhaald verzoek is door de
familie ingediend om hiervoor alsnog een uitzondering te maken.
Conform advies wordt besloten door toepassing van de hardheidsclausule alsnog de familie
Willard een urnengraf toe te kennen.

3.

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

Bezwaar inzake geweigerde omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe
uitweg en het verwijderen van 5 meter haag.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft advies uitgebracht.
Conform advies wordt besloten om: conform het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften het bestreden besluit in stand laten, onder aanvulling van de motivering
voor wat betreft artikel 13.4.1 van het bestemmingsplan "Kom beschermd dorpsgezicht" en
voor wat betreft een belangenafweging in verband met toepassing van artikel 2.12, lid 3, sub c
van de APV Blaricum 2010.

3.b.

Herinrichting speelplekken jaarschijf 2013 t/m 2015
Korte inhoud: In 2010 is het speelplaatsenplan vastgesteld. Het voorstel is de jaarschijven
2013, 2014 en 2015 uit te voeren.
Conform advies wordt besloten

3.c.

Er is bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen
ten behoeve van het verlengen van de opstelstroken op de N527 nabij het perceel
Oranje Nassaulaan tussen de Prins Hendriklaan en de Koning Willem III Laan.
Korte inhoud: In het kader van een herinrichting van de Crailoseweg (N527) ten behoeve van
een betere doorstroming van auto's en openbaar vervoer is een omgevingsvergunning
verleend voor het kappen van bomen nabij het perceel Oranje Nassaulaan tussen de Prins
Hendriklaan en de Koning Willem III Laan te Blaricum. Hiertegen is bezwaar ingediend door
een aantal omwonenden. Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft een hoorzitting gehouden en vervolgens advies
uitgebracht. De commissie adviseert de reclamant die het bezwaar buiten de daarvoor
gestelde termijn heeft ingediend en de omwonenden die woonachtig zijn op een afstand van
meer dan 100 m van de te kappen bomen en geen zicht hebben op deze bomen nietontvankelijk te verklaren in hun bezwaar. De commissie adviseert voorts de overige
bezwaarmakers weliswaar ontvankelijk, maar hun bezwaar ongegrond te verklaren aangezien
de omgevingsvergunning voor het kappen rechtmatig is verleend.
Conform advies wordt besloten
1. De bezwaarschriften van mevrouw G. van Zwieten-de Blom, de bezwaarmakers wonende
respectievelijk Oranje Nassaulaan 6 en 8, Crailoseweg 124 en 126, Koningin Wilhelminalaan,
Koning Willem III Laan, Nieuwe Blaricummerweg, Beukenlaan, Sparrenlaan, Prins Hendriklaan
16 en De Ginckellaan niet-ontvankelijk te verklaren.
2. De overige bezwaarschriften ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.

4.

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

4.a.

Statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek 2015
Korte inhoud: Naar aanleiding van een wijziging van de werknaam en onderdelen binnen de
Wet op het Primair onderwijs dienen de statuten aangepast te worden. Tevens worden de
statuten op bepaalde onderdelen aangescherpt waarmee eventuele onduidelijkheid wordt
verholpen. Het aanpassen van de statuten is op grond van de Wet op het primair onderwijs
een bevoegdheid van de raad.
Conform advies wordt besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde
aanpassingen in de statuten van Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek en de statuten
als geheel vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 11 augustus 2015
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