BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

d.d. 21 januari 2014 aanvang 9.00 uur

Aanwezig:

de heer drs. E.J. Roest, burgemeester
de heer E.J. de Jong, wethouder
de heer J.W. van der Zwaan, wethouder
mevrouw mr. E.J.J.P. Engels, wnd. secretaris

Afwezig:

mevrouw ir. B.L.T. Coppens-van Nunen, secretaris

Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille: Allen
Openbare besluitenlijst d.d. 14 januari 2014.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

Portefeuille:
Burgemeester E.J. Roest
Ontbinding van Stichting Regionale Programmaraad ’t
Gooi en Omstreken (RPGO).

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen deelname aan de Stichting Regionale
Programmaraad 't Gooi en Omstreken (RPGO) op te zeggen en toestemming te verlenen aan het
bestuur van de RPGO om de stichting te ontbinden.

Portefeuille:
Wethouder E.J. de Jong
Wegreconstructies 2014 en verder.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de al aanwezige reserveringen/verplichtingen van de jaarschijf van 2013
en 2014
2. in te stemmen met de voorgestelde wegreconstructies van de jaarschijf van 2014 (Wally
Moesweg/ Klaaskampen van Nieuweweg tot Molenaar en Molenaar/Jan Hamdorfflaan van
L. van de Tongelaan tot Schapendrift/ Tabakspaadje.
3. kennis te nemen van een aanstaande verhogingsvoorstel van € 60.000,- van het
reconstructiebudget van de Sangenweg/Diepenbrocklaan/Legrasweg in verband met
aangetroffen vervuiling.
4. kennis te nemen van de mogelijkheden voor de jaarschijf van 2015

Vaststellen reconstructieplannen Slangenweg/
Schuilkerkpad, Diepenbrocklaan/Derkinderenlaan en
Legrasweg.

Het college besluit het voorliggend voorstel aan te houden totdat een gewijzigde tekst op pagina 6 is
toegevoegd.
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Overeenkomst verkeerslichten met
Tergooiziekenhuizen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de overeenkomst met Tergooiziekenhuizen onder de voorwaarde dat
de gemeente Blaricum besloten heeft over de financiële bijdrage;
2. De tekenbevoegdheid van de burgemeester in dit geval over te dragen aan
afdelingsmanager Aanleg&Beheer

Viaduct Hilversumseweg.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het inspectierapport van het viaduct
2. Een bedrag van € 80.000,- in de kadernota van 2015 op te voeren voor het project ruimen
viaduct

Aanpassing Legesverordening 2014.

Het college besluit artikel 1.7.1.2 van de Legesverordening 2014 van Tarieventabel onderdeel A over te
hevelen naar onderdeel B.

Beleidsplan Openbare Verlichting.

Het college besluit de raad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van het “beleids- en beheerplan openbar verlichting 2015-2024”.
2. de incidentele vervanging van afgeschreven masten en armaturen in principe uit te voeren met
conventionele verlichting (optie 1).
3. bij vervangingsinvesteringen en nieuwbouwprojecten LED verlichting toe te passen(optie 3).
4. de openbare verlichting niet in een leaseconstructie onder te brengen, maar het beheer in
eigen hand te houden
5. voor het opstellen van het Uitvoeringsprogramma 2015 al in 2014 en een bedrag van
€ 10.000,00 beschikbaar te stellen (dekking uitbegrotingsoverschot 2014).
6. de voorbereidingkosten ten behoeve van bestek en aanbestedingsprocedure opnemen in de
zomernota 2014.
7. vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma 2015, worden de jaarlijkse investeringsbedragen
van 2015 en verder opgenomen in de kadernota 2015.
8. het vervangingsonderhoud van afgeschreven apparatuur zoveel mogelijk afstemmen op
wegreconstructies
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Onderwerp

Voorgesteld besluit

Portefeuille:
Wethouder J.W. van der Zwaan
Bestuurlijke boete buitenschoolse opvang (BSO) De
Melkweg.

Het college besluit geen bestuurlijke boete op te leggen aan de houder van BSO De Melkweg voor de
door de GGD G&V geconstateerde onvoldoende binnen het domein Pedagogisch beleid
en praktijk (nader onderzoek 19 september 2013), om reden dat alsnog is aangetoond dat aan de eisen
werd voldaan.

Rondvraag

Actiepunt

Houtzagerij

Het college verzoekt om een tweede scenario dat
past binnen de kaders die door de raad gesteld zijn
zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen
situaties (met en zonder een kraanbaan)
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