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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 11 juni 2019
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

1.b.

Reactie op eindconcept Kustvisie Huizen
Korte inhoud: Gemeente Huizen heeft de Kustvisie Huizen opgesteld. Zij hebben gemeente
Blaricum in kader hiervan in de gelegenheid gesteld om to reageren om het eindconcept
Kustvisie Huizen. In bijgaande brief is een reactie opgesteld richting gemeente Huizen.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de reactiebrief op het eindconcept Kustvisie Huizen;
2. Deze reactiebrief to versturen Haar de gemeente Huizen.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

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

3.a.

Uitvoering huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Korte inhoud: Op 25 juni a.s. ligt de geactualiseerde Huisvestingsverordening Gooi en
Vechtstreek 2019 voor ter besluitvorming door de gemeenteraad. Vooruitlopend op deze
besluitvorming wordt voor de uitvoering van de geactualiseerde huisvestingsverordening aan

Besluitenlijst 18 juni 2019

Pagina 1 van 2

het college voorgesteld in to stemmen met vijf beslispunten. Hierdoor is de mandatering en
uitvoering van de huisvestingsverordening 2019 juridisch geborgd.
Conform advies wordt besloten - onder voorbehoud van besluitvorming door de
gemeenteraad- ter uitvoering van de huisvestingsverordening 2019:
1. In to stemmen met het concept mandaatbesluit urgentieverlening;
2. In to stemmen met het concept mandaatbesluit huisvestingsvergunning;
3. In to stemmen met het voorstel om de leges voor de huisvestingsvergunning op nihil to
stellen;
4. In to stemmen met het voorstel de Regio to verzoeken namens alle regiogemeenten de
gezamenlijke woningcorporaties officieel to verzoeken het mandaat to aanvaarden;
5. Into stemmen met het Reglement op de Regionale Urgentiecommissie woonruimteverdeling
2019.
3.b.

Beslissing op bezwaar urgentieaanvraag
Korte inhoud: Bezwaarmaker heeft op 28 december 2018 een aanvraag ingediend voor een
urgentie om met voorrang to kunnen reageren op het vrijkomende woningaanbod. Op 13
februari 2019 heeft de urgentiecommissie de aanvraag afgewezen. Bij brief van 25 februari
2019, ontvangstdatum 2 april 2019, heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen
het bestreden besluit.
Conform advies wordt besloten:
1. Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften over to nemen en het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk to verklaren.
2. Het primaire besluit niet to herzien en het bestreden besluit in stand to laten.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Bestuurlijke wederhoor Rekenkamerrapport "Toegang onder de loep"
Korte inhoud: De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd Haar de toegang tot
zorg en ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in Blaricum, Eemnes en Laren. De
conceptrapportage is gereed en het college heeft de mogelijkheid gekregen daarop bestuurlijk
to reageren.
Conform advies wordt besloten gebruik to maken van de mogelijkheid om bestuurlijke
wederhoor to geven en stemt in met de inhoud daarvan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 25 juni 2019
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