Gemeente

Blaricum
definitieve BESLUITEN LIJST
B&W vergaderi ng Blaricum
Vergadering d.d.
Locatie
Aanvang
Eindtijd
Voorzitter
Griffier/secretaris

6 februari 2018

Aanwezige leden

mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. A.M. Kennis, mw. E.J.M. Boersen-de
Jong, dhr. Ben Lüken, mw. M. Kilic-Karaaslan

Gemeentehuis Blaricum
10.00
15.00
mw. J.N. de Zwart-Bloch
mw. M. Kilic-Karaaslan

Afirvezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 30 januari 2018
Besluitenlijst conform vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Opvolging aanbevelingen rekenkamer BEL
Korte inhoud : Overzicht van opvolging aanbevelingen rekenkamer BEL
Conform advies wordt besloten de memo overzicht opvolgingen aanbevelingen Rekenkamer
BEL voor kennisgeving aan te nemen.

2.b.

Aanbesteding werkomschrijving BLAR l0'la - Aanleg groen voorjaar 2018
Korte inhoud: Nu de deelplannen B en C2lC3 aan weerszijden van de rivier'De Meentstroom',
in grote lijnen gerealiseerd, opgeleverd en bewoond zijn kunnen de groenvoorzieningen in het
park, pleinen en straten in de omgeving nu ook definitief worden aangelegd. ln dit werk worden
ook de bomen langs de Deltazijde meegenomen.
Conform advies wordt besloten:
1 . ln te stemmen met de gunning voor het uitvoeren van het contract BLAR 1O1a -'Aanleg
groen voorjaar 2018'op basis
van de op 18 januari 2O1B gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding.
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2. Akkoord te gaan met een opdrachtverstrekking aan Drielanden Bomen

3.

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

3.a.

Mestcontainer op Fransepad 17
Korte inhoud: Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van
een mestcontainer op Fransepad 17

Conform advies wordt besloten een mestcontainer te vergunnen op Fransepad
afwijking van het bestemmingsplan.

4.
4.a.

l7

met een

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken
Beslissing op bezwaar
Korte inhoud: Bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing van bijstand
Conform advies wordt besloten het advies van de commissie te volgen en het bezwaar nietontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 13 februari20lB

Datum

13 februari 2018

Voorzitter
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