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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 8 januari 2019
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

1.b.

Veiligheidshuis Jaarverslag 2017
Korte inhoud: Het jaarverslag gaat over de ontwikkelingen en thema's die speelden in 2017.
Ook wordt er een cijfermatig overzicht geschetst van de casussen die zijn behandeld. Het
verslag eindigt met een beknopte en sluitende jaarrekening. In 2017 is een doorontwikkeling
van het Veiligheidshuis voorbereidt, waarvan de uitwerkingen in 2018 is gerealiseerd.
Conform advies wordt besloten het jaarverslag Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2017 voor
kennisgeving aan to nemen.

1.c.

Zienswijze kadernota VRGV 2020
Korte inhoud: Betreft zienswijze van het college op de kadernota 2020 van de Veiligheidsregio
Gooi en Vechtstreek
Conform advies wordt besloten:
1. De voorgestelde zienswijze vast to stellen.
2. De voorgestelde zienswijze to verzenden aan de veiligheidsregio.
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1.d.

Zienswijze Beleidsplan 2019-2022 VRGV
Korte inhoud: Betreft zienswijze op het beleidsplan 2019-2022 van de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met concept-zienswijze op het ontwerp Beleidsplan 2019-2022
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
2. De concept-zienswijze door to geleiden Haar de raadsvergadering van 19 februari 2019

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Beslissing op bezwaar inzake vellen boom
Korte inhoud: Op 20 augustus jl. is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van
een Taxus. Tegen dit besluit is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is om advies
voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften.
Conform advies wordt besloten:
1. Zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de bezwaarschriften en het
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond to verklaren;
2. Het primaire besluit in stand to laten, waarbij in overeenstemming met het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften onderstaande zinsnede corrigerend zijn en geacht
worden deel uit to maken van het besluit.
o (...) de to vellen boom op 6 augustus 2018 is beoordeeld door de groendeskundige,
werkzaam b~ het team Openbare Ruimte waarbij is getoetst aan de weigeringsgronden als
genoemd in artikel 4:13 van de Apv, waarbij het onderstaande is beoordeeld; (...), en,
o Er geen sprake is van waarde van leefbaarheid van de houtopstand (...)
3. Het verzoek om proceskostenvergoeding of to wijzen.

2.b.

Koopovereenkomst bouwkavel D-10 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer Jukema is een optieovereenkomst gesloten voor de vrije kavel D-10
in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het woningontwerp is
door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.c.

Koopovereenkomst bouwkavel D-33 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer Kuiper en mevr. Van Maanen is een optieovereenkomst gesloten
voor de vrije kavel D-33 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken.
Het woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.

2.d.

Koopovereenkomst bouwkavel D-1 (deelplan D in de Blaricummermeent)
Korte inhoud: Met de heer en mevr. Van der Meer is een optieovereenkomst gesloten voor de
vrije kavel D-1 in deelplan D van de Blaricummermeent. De optietermijn is verstreken. Het
woningontwerp is door het Supervisieteam geaccordeerd.
Conform advies wordt besloten in to stemmen met de bijgevoegde koopovereenkomst
betreffende een stuk grond in deelplan D van de Blaricummermeent bestemd voor de bouw
van een vrijstaande woning.
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2.e.

Uitvoering geluidschermkunst A27 - Blaricummermeent
Korte inhoud: Op 14 november 2017 heeft uw college op basis van voorstel 15590 ingestemd
met het idee om aan de A27-zijde van het geluidscherm, tangs De Blaricummermeent een
afbeelding c.q. kunstuiting aan to laten brengen. Hiertoe is tevens ingestemd met het verlenen
van een schetsopdracht onder enkele kunstenaars/ontwerpers voor het laten uitwerken van
een idee. Op basis van de destijds aangeleverde ideeen kon geconcludeerd worden dat het
gezamenlijk door RWS en de gemeente beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget niet
toereikend was voor het kunnen uitvoeren van een van de ingediende ideeen. RWS en
gemeente hebben in onderling overleg aangegeven bereidt to willen zijn om het gezamenlijke
uitvoeringsbudget to verhogen om de kans tot uitvoering van een van deze ideeen toch
mogelijk to maken.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met, i.s.m. RWS, de opdrachtverlening aan IkWilGraftti VOF voor de
realisatie van het door hen ontworpen ontwerpvoorstel voor zowel een deel van het 'bastion'
als een deel van het geluidscherm;
2. In to stemmen met het schriftelijk vastleggen van deze afspraken met RWS;
3. Akkoord to gaan met een totaal bedrag voor Blaricum van 40.000 euro (excl. BTW). En dit
bedrag ten taste to brengen van het budget kunst van de Blaricummermeent.

2.f.

Kaderbrief regio G8~V 2020
Korte inhoud: Regio G&V stuurt een kaderbrief ter informatie aan de colleges en
gemeenteraden, waarin de financiele trends en programmaontwikkelingen worden geschetst,
als basis voor de op to stellen programmabegroting.
Conform advies wordt besloten kennis to nemen van de kaderbrief en deze ter informatie door
to sturen Haar de gemeenteraad.

2.g.

Bezwaar tegen aanschrijving tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van
werkzaamheden
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk to
verklaren. Voorgesteld wordt het advies van de commissie to volgen.
Conform advies wordt besloten zich to conformeren aan het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften en het bezwaarschrift nietontvankelijkto verklaren.

3.

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

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

ledere seconde telt - AED's
Korte inhoud: Faciliteren van een door inwoners gedragen compleet en betrouwbaar dekkend
netwerk van AED's.
Conform advies wordt besloten:
1. Opdracht to verlenen aan Stan Global om uitvoering to geven aan de implementatie van een
dekkend AED-netwerk in Blaricum.
2. Hiervoor de incidentele kosten a € 4.600 en structurele jaarlijkse kosten voor 2019 de
nazorg a € 900 to dekken t.l.v. de post Algemene voorzieningen WMO en Jeugd (91610000442999)
3. De structurele kosten a € 900 voor 2020 en verder via de Kadernota 2020-2023 op to
nemen in de Begroting 2020 en verder op de post Openbare gezondheidszorg.

Besluitenlijst 15 januari 2019

Paging 3 van 4

4. De huidige Regeling Inwonersinitiatieven specifiek voor het creeren van een dekkend AEDnetwerk to verruimen, zodat inwoners en lokale ondernemers financieel tegemoet gekomen
kunnen worden voor de aanschaf van een AED
en/of buitenkast.
5. Bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisgeving to verstrekken aan de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 22 januari 2019

Besluitenlijst 15 januari 2019

Pagina 4 van 4

