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Afwezige leden

1.

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

1.a.

Besluitenlijst 30 oktober 2018
Besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

1.b.

Zienswijze brandrisicoprofiel en dekkingsplan 3.0 VRGV
Korte inhoud: Betreft voorgestelde zienswijze op de analyse van brandrisico in de regio en
bijbehorende dekkingsplan brandweer van de veiligheidsregio.
Conform advies wordt besloten:
- Into stemmen met voorgestelde zienswijze in bijgevoegde conceptbrief.
- De zienswijze ter vaststelling door to geleiden Haar de raad van 4 december 2018.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Koopovereenkomst voor gronden op BusinessPark27
Korte inhoud: Een ontwikkelaar wil een koopovereenkomst sluiten voor gronden in
BusinessPark27 ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Deze ontwikkelaar heeft al
een aantal bedrijfspanden op BusinessPark27 gerealiseerd. Het betreft nu een
bedrijfsverzamelgebouw met 8 bedrijfsunits in de zogenaamde zone Grote Bedrijven. Er is
ambtelijke overeenstemming over het schetsontwerp voor het gebouw en de voorwaarden en
condities voor grondaankoop.
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Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen.
2. Aan wethouder A.M. Kennis het mandaat to verlenen om de koopovereenkomst to
ondertekenen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum.
2.b.

Controleprotocol Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal Domein
Korte inhoud: De gemeenten werken binnen de regio G&V sinds 2011 samen aan de inkoop
en het beheer van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Voor de controle op de
rechtmatigheid en de getrouwheid van de cijfers is een controleprotocol 2018/2019 opgesteld.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met het controleprotocol van de regio G&V voor
het Sociaal Domein.

3.

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

3.a.

Afsluiten Slotweg
Korte inhoud: Aan het cluster Verkeer is gevraagd om maatregelen to treffen om de Slotweg
fysiek of to sluiten voor het (vracht)autoverkeer. Naar aanleiding daarvan is de situatie
bekeken.
Het college besluit:
1. Kennis to nemen van bijgaande memo omtrent de afsluiting van de Slotweg;
2. Conform het ambtelijk advies vooralsnog geen maatregelen to treffen op de Slotweg.
3. Monitoren van de verkeersbewegingen als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan
Eemnes op het gebied rond de Gooiergracht.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Doorstart de Blaercom
Korte inhoud: Op 18 september 2018 stemde het college in met de kaders waarbinnen de
Blaercom een doorstart maakt met als doel een maatschappelijk nuttige voorziening tot stand
to brengen. In bijgaande raadsinformatiebrief wordt de Raad geinformeerd over de voortgang
van het proces.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief waarin de
Raad wordt geinformeerd over de voortgang van het proces 'doorstart de Blaercom'.

4.b.

Subsidievoorstel 2019 Blaricum
Korte inhoud: Als onderdeel van het besluitvormingsproces over de aanvragen van subsidies
voor het jaar 2019 dient door het college een aantal voor dat proces relevante besluiten
worden genomen.
Conform advies wordt besloten:
1. De lijst met risicoprofielen voor het jaar 2019 vast to stellen;
2. De beleidsuitgangspunten onder c. vast to stellen;
3. Een meerjarige subsidie van € 750 to verlenen aan SeniorWeb voor ondersteuning van de
activiteiten en de kosten to dekken uit het budget algemene voorzieningen Wmo en jeugd
9161 0000- incidentele subsidies 442000;
4. De budgetten voor eenmalige subsidies vast to stellen zoals in dit voorstel aangegeven.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 13 november 2018.

Datum

Voorzitter
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13 november 2018

Secretaris
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