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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 31 maart 2015
Gewijzigd vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Repareren onrechtmatigheid verstrekte subsidies
Korte inhoud: Tijdens de interne controle is geconstateerd dat de subsidies niet worden
vastgesteld binnen de geldende termijnen. Met dit voorstel wordt deze onrechtmatigheid
gerepareerd.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de reparatie van de onrechtmatigheid die is
ontstaan door het niet tijdig vaststellen van verstrekte subsidies.

2.b.

Koopovereenkomst Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken voor gronden
in deelplan B van De Blaricummermeent
Korte inhoud: Met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken worden sinds juni 2014
gesprekken gevoerd over het kopen van gronden in De Blaricummermeent voor de
ontwikkeling van een appartementengebouw. De gesprekken hebben geresulteerd in
ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor 18 appartementen en de
voorwaarden en condities voor grondaankoop in deelplan B.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Wethouder A.M. Kennis mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de
koopovereenkomst en bijlagen namens burgemeester en wethouders van de
gemeente Blaricum.
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2.b.

Beleidnotitie garages De Blaricummermeent
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde beleidnotitie waarin wordt
beschreven dat het maximale oppervlak van bijbehorende bouwwerken wordt vergroot van
10m2 naar 20m2 (voor kavels tot 300m2).
Conform advies wordt besloten in te stemmen met bijgevoegde beleidsnotitie bijbehorende
bouwwerken.

2.c.

Koopovereenkomst met de heer S. Osseweijer en mevrouw M.C. Bijl betreffende vrije
kavel B4 in deelplan B van De Blaricummermeent.
Korte inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan B bestemd voor de bouw van 1 vrijstaande woning.
Conform advies wordt besloten:
1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst.
2. Over te gaan tot ondertekening van bijgevoegde koopovereenkomst nadat het
definitieve ontwerp door het Supervisieteam is goedgekeurd.

3.

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

3.a.

Ontwerp wijzigingsplan Torenlaan 47, Blaricum
Korte inhoud: De eigenaren van de Torenlaan 47 in Blaricum willen een uitbouw realiseren aan
de linkerzijgevel van de woning. Gezien de huidige afstand tot de perceelgrens (circa 1,5
meter) is de beoogde uitbouw in strijd met het bestemmingsplan Villagebieden 2013. In het
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op de verbeelding
aangegeven bestemmingsgrenzen te wijzigen. Hiermee kan de beoogde uitbouw worden
gerealiseerd.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan en het
gedurende 6 weken ter visie te leggen voor zienswijzen.

4.

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

4.a.

Subsidieaanvraag buurtinitiatief 40 jaar Bijvanck
Korte inhoud: Voor het 40 -jarig bestaan van de Bijvanck hebben inwoners op 5 maart 2015
verzocht om subsidiëring van een buurtinitiatief. De feestelijkheden vinden plaats in het eerste
halfjaar van 2015.
Gewijzigd akkoord
1. Een eenmalig subsidie te verlenen van € 9.949,73 voor een buurtinitiatief naar
aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Bijvanck.
2. De kosten van € 9949,73 te dekken uit het budget Criminaliteitsbestrijding-overige
inkomensoverdrachten (61401800-642510) ten laste van subsidies Buurtinitiatieven.
3. Een budget beschikbaar te stellen van € 400,- om de vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet en de kosten te dekken uit het budget representatie 60021000-634304.
4. Aan Versa geen ontheffing te verlenen van leges en precario belasting.

4.b.

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking.
Korte inhoud: Het Rijk heeft een aantal regelingen voor personen met een chronische ziekte
en/of beperking afgeschaft. Gemeenten hebben de taak en middelen gekregen om een eigen
beleid te formuleren voor deze doelgroep.
Conform advies wordt besloten:
1. Op grond van de Wmo 2015 een tegemoetkoming op maat te bieden aan personen
met een chronische ziekte en/of beperking en met daarmee verband houdende
aannemelijke meerkosten.
2. Hiertoe de beleidsnotitie “Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische
ziekte en/of beperking” vast te stellen.
3. De aangepaste Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vast te stellen.

4.c.

Besluit op bezwaar inzake de weigering van bijzondere bijstand.
Korte inhoud: Bezwaar tegen het besluit van 6 oktober 2014, waarbij de aanvraag van
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bezwaarde om bijzondere bijstand voor de belastingaanslagen huurtoeslag 2011 en 2012 is
afgewezen.
Conform advies wordt besloten om het bestreden besluit waarbij de bijzondere bijstand voor
de belastingaanslagen huurtoeslag 2011 en 2012 werd afgewezen, ongewijzigd in stand te
laten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 14 april 2015.

Datum

Voorzitter
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