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Locatie
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11.00

Eindtijd

14.00

Voorzitter

Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Loco secretaris

Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezige leden

Mw. J.N. de Zwart-Bloch, mw. E.J.M. Boersen-de Jong, dhr. P.H. van
Dijk

Afwezige leden

Mw. A.M. Kennis, dhr. G.C. Knoop, mw. M. Kilic-Karaaslan

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 13 augustus 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.b.

Beperking openbaarheid archiefbescheiden 1990-1999
Korte inhoud: Het archief over de periode 1990-1999 wordt overgedragen aan het
streekarchief. Een aantal dossiers moeten worden uitgezonderd van de openbaarheid met het
oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hiertoe dient het college een besluit
to nemen.
Het college besluit in to stemmen met de beperking van de openbaarheid van de in het besluit
genoemde van de, via het inventarisnummer, vermelde dossiers.

1.c.

Werkplan en begroting 2020 MRA
Korte inhoud: Op 18 oktober ligt de begroting 2020 aan de regiegroep MRA voor ter
vaststelling. Om raden in de gelegenheid to stellen wensen en opvattingen mee to geven,
wordt verzocht om opmerkingen uiterlijk op 16 oktober 2019 kenbaar to maken aan het
college. Dit wordt ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur van de Regio op 17
oktober 2019.
Het college besluit het regionale voorstel voor to leggen aan de gemeenteraad voor een
zienswijze.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Klusopdracht nieuw grondbeleid
Korte inhoud: In 2008 is door de gemeenteraden de Nota Grondbeleid vastgesteld. In de nota
wordt uitleg gegeven over de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van actief en passief
grondbeleid om gemeentelijke beleidsdoelen to bereiken. Aandacht wordt besteed aan de Wet
voorkeursrecht gemeenten, gemeentelijke grondaankopen, onteigening, privaatrechtelijke
overeenkomsten en kostenverhaai bij ontwikkelingen door derden. In de nota wordt
aangegeven wanneer Welke van deze instrumenten kunnen worden ingezet om gemeentelijke
doelen to bereiken. Door de accountant is aangegeven, dat de toepasselijkheid van het beleid,
met name vanwege het tijdsverloop en de aanpassingen van Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), moet worden bezien en zo nodig moet
worden aangepast. Tegelijkertijd kan het grondprijzenbeleid en de criteria bij de verkoop van
reststroken openbaar groen/openbaar gebied (voor Blaricum en Laren) worden vastgesteld.
Het college besluit:
1. De Klusopdracht Grondbeleid vast to stellen;
2. De kosten to dekken ten taste van de beschikbare budgetten in de begroting.

2.b.

Zomernota 2019 gemeente Blaricum
Korte inhoud: Als onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt de Zomernota
2019 aan u voorgelegd.
Het college besluit:
1. In to stemmen met de zomernota 2019.
2. De zomernota 2019 ter informatie to verstrekken aan de gemeenteraad.

2.c.

Aanpassing op locatie standplaats Dorpsstraat "Beleidsregels standplaatsen Blaricum"
Korte inhoud: Dit voorstel heeft tot doel tot het aanpassen van de locatie standplaats
Dorpsstraat Blaricum zoals beschreven in de bijlage 'vigerende beleidsregels standplaatsen
Blaricum 27 november 2017'. Hiertoe is het noodzakelijk dat nieuwe beleidsregels worden
vastgesteld met bijbehorende aangepaste bijlage.
Het college besluit:
1. De beleidsregels Standplaatsen Blaricum 2019 vast to stellen;
2. De beleidsregels Standplaatsen Blaricum, vastgesteld op 27 november 2017 en
bekendgemaakt op 6 december 2017 in to trekken;
3. De raad via een RIB hierover to informeren.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Regionale ontwikkelingen energietransitie
Korte inhoud: De gemeenteraad informeren over de regionale ontwikkelingen in het kader van
de energietransitie, door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college besluit in to stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Blaricum, gehouden op 2
september 2019
Datum
Voorzitter
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