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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 3 februari 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Beschikbaar stellen gelden t.b.v. viering 4 en 5 mei 2015
Korte inhoud: In verband met het 70 jarig jubileum worden dit jaar ook festiviteiten
georganiseerd op 5 mei 2015.
Conform advies wordt besloten. Raad via memo op de hoogte brengen.

1.c.

Trouwen op een alternatieve locatie restaurant De Goede Gooier, Crailoseweg 151, 1261
AA Blaricum
Korte inhoud: Verzoek om te mogen trouwen in restaurant de Goede Gooier te Blaricum.
Conform advies wordt besloten toestemming te verlenen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.c.

Overheveling budgetten 2014
Korte inhoud: In 2014 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Een
aantal van deze projecten zijn in 2014 (nog) niet afgerond. De budgethouders verzoeken het
niet uitgegeven budget van 2014 over te hevelen naar 2015, zodat de projecten conform
eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2015 uitgevoerd kunnen worden.
Conform advies wordt besloten:
1. Een bedrag van € 218.369 opnieuw beschikbaar te stellen in 2015 voor niet
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uitgevoerde activiteiten in 2014.
2. De activiteiten in 2015 evenals in 2014 te dekken uit de volgende reserves:
a. Algemene reserve € 179.266
b. Reserve WMO € 39.103
3.Vaststellen van de 6e begrotingswijziging 2015.
3.

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

3.a.

Bezwaar inzake last onder dwangsom in verband met verwijderen twee toercaravans.
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 bezwaarschrift
gedeeltelijk gegrond verklaren en het besluit te herroepen voor zover het de eerste
toercaravan betreft (een Tabbert Baronesse zonder kenteken) en niet overgaan tot handhaving
ten aanzien van deze toercaravan. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond verklaren,
d.w.z. de (tweede) toercaravan met het kenteken WJ-80-PG (een Tabbert Comtesse 630)
dient van het perceel Achter Capitten 7 te worden verwijderd en verwijderd te worden
gehouden (begunstigingstermijn zes weken, dwangsom van € 500 per dag met een maximum
van € 10.000).

3.b

Bezwaar inzake last onder dwangsom in verband met verwijderen bouwwerken en twee
toercaravans.
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 bezwaarschrift
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaren, het besluit gedeeltelijk herroepen en een nieuw
besluit nemen, met dien verstande dat de bestaande berging/voorzieningenruimte géén totale
oppervlakte heeft van 25 m2, maar 36 m2 (16 m2 steen+20 m2 hout) en inhoudende dat:
1) de toercaravan met het kenteken WD-24-PH van het perceel Achter Capitten 1 dient te
worden verwijderd en verwijderd dient te worden gehouden, evenals de overkapping van 47
m2 en het houten bijgebouw van 20 m2 (begunstigingstermijn van zes weken,
dwangsom van € 500 per bouwwerk/caravan per dag met een maximum van € 10.000);
2) inzake de tweede toercaravan niet tot handhaving zal worden overgegaan, maar deze wordt
gedoogd zolang betrokkene op het perceel Achter Capitten 1 niet over een woonwagen
beschikt als is bedoeld in artikel 1, lid 1 van bijlage II van het Bor.

4.

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

4.a.

Wijziging Verordening Participatie 2015 en Verordening inkomensvoorziening
Participatiewet 2015
Korte inhoud: De raad van Blaricum heeft in de vergadering van 9 december 2014 de
verordening Participatie 2015 geamendeerd vastgesteld op het punt van de tegenprestatie. In
het amendement is abusievelijk een onjuiste verwijzing naar de Wet werk en bijstand
opgenomen, terwijl die wet per 1 januari 2015 is vervangen door de Participatiewet. De raad
zal dus de verordening gewijzigd moeten vaststellen, waarin naar de juiste wet wordt
verwezen. In de nu voorliggende tekst van verordeningen is het betreffende amendement
geheel verwerkt. Tevens wordt de gelegenheid te baat genomen om in de Verordening
Inkomensvoorziening Participatiewet 2015 de naderhand (licht hoger) aangepaste bedragen
voor de individuele inkomenstoeslag op te nemen. Om praktische redenen is er gekozen voor
het integraal gewijzigd vaststellen van beide verordeningen. De toelichtingen zijn
dienovereenkomstig aangepast en daaraan toegevoegd.
Conform advies wordt besloten:
1.Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen in de beide verordening met toelichting;
2.De aldus aangepaste verordeningen ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Besluitenlijst 10 februari 2015

Pagina 2 van 3

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 24 februari 2015

Datum

Voorzitter
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:

24 februari 2015

Secretaris
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