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1.

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

1.a.

Besluitenlijsten 29 mei2018
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

l.b.

Jaarverslag 2017 Regionale Ambulance Dienst G&V
Korte inhoud: Voor toelichting zie de begeleidende informatiebrief
Jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

l.c.

Speerpuntenbeleid Kermisweek Blaricum 2018
Conform advies wordt besloten het speerpuntenbeleid voor de Kermisweek 2018 vast te
stellen en daarmee in te stemmen met onderstaande punten:
1. De zondagavond geen horecagerelateerde of andere feestactiviteiten op straat te
vergunnen of gedogen.
2. Geluidsmetingen steekproefsgewijs te houden bij de diverse horecagelegenheden tijdens de
Kermisweek.
3. Sluitingstijd van de horecagelegenheden vast te stellen op 1.30 uur
4. ln de vergunningvoorschriften op te nemen dat alle deelnemende (horeca)ondernemers (4)
dezelfde polsbandjessystematiek hanteren tijdens de kermisweek en hiervoor een eenmalige
compensatie aan te bieden als stimuleringsbijdrage voor een structurele invoering van dit
systeem van €1000 per horecaondernemer (4). Boeken op 91340001 Kermis 438099 overige
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goederen en diensten en eventuele overschrijdingen ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.
5. Bij overtredíng van de vergunningvoorschriften direct over te aan tot sanctionering om de
overtreding te herstellen of compenseren.

2.
2.a.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis
Verkoop / verhuur perceel naast Hazeleger l9 in Blaricum.
Korte inhoud: De nabestaanden van de bewoner van de Hazeleger 19 hebben zich gemeld bij
de gemeente en gevraagd hoe er om gegaan moet worden met de van de gemeente gehuurde
tuin bij verkoop van de woning.
Conform advies wordt besloten:
1 . Het perceel gelegen naast Hazeleger 19 te verkopen of te verhuren aan de toekomstig
eigenaar tegen een marktconforme prijs.
2. Bijverkoop de in het perceel aanwezige rioolleiding om te leggen.
3. Bijverkoop de inkomsten ad € 52.500 te verantwoorden op kostenplaats 91030000/531000
(Overige gebouwen en gronden/opbrengst van grondverkopen) en e.e.a. verwerken in het
rekeningresultaat 2018 of bij verhuur de jaarlijkse inkomsten ad € 2.625 te verantwoorden op
kostenplaats 91030000/536000 (overige gebouwen en gronden/opbrengsten huren).
4. De kosten voor het omleggen van de rioolleiding, bij verkoop ten laste te laten komen van
de verkoopopbrengst.

2.b.

Kadernota 2019 gemeente Blaricum
Korte inhoud: N.a.v. het verzoek vanuit het presidium is een kadernota voor 2019 opgesteld,
waarbij het concept collegeprogramma 2018 - 2022 is gebruikt voor de input, naast de
autonome ontwikkel ingen.
Conform advies wordt besloten:
1. ln te stemmen met de kadernota;
2. De kadernota ter vaststelling voor te leggen aan de raad

3.

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

3.a.

Reconstructie Kruislaan
Korte inhoud: Het riool en de klinkerverharding van de Kruislaan verkeren in een slechte
conditie en dienen vervangen te worden.
Conform advies wordt besloten:
1. De voorbereiding en uitvoering van de Kruislaan (wegen 66% en riolering 34%) op te
starten.
2. Het totale krediet (€ 85.000) uit de investeringsplanning van de begroting 2018 beschikbaar
te stellen voor de oorbereiding en uitvoering.

3.b.

Reconstructie Binnendoor - Achterom en Ekelshoek - Windvang
Korte inhoud: Het riool en de klinkerverharding van de Binnendoor - Achterom en Ekelshoek
en Windvang verkeren in slechte conditie en dienen vervangen te worden.
Conform advies wordt besloten:
1. De voorbereiding van de Binnendoor - Achterom en Ekelshoek en Windvang (wegen 25%
en riolering 75%) op te starten.
2. Het benodigd voorbereidingskrediet (totaal: € 50.000) beschikbaar te stellen.
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4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Toelatingsdocument Volwasseneneducatie
Korte inhoud: De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is de bundeling van verschillende
vormen van beroepsonderuvijs en volwasseneneducatie. Met de WEB middelen bieden wij
inwoners taal-, reken- en digitale trajecten aan. Voor de inkoop van deze trajecten is het
toelatingsdocument opgesteld.
Besluit: conform
Conform advies wordt besloten:
1. De directeur van de Regio G&V met terugwerkende kracht, per 1-1-2018,
mandateren/volmacht verlenen met recht tot verlenen van ondermandaaV substitutie om een
inkoop-procedure voor de volwasseneneducatie te starten en uit te voeren.
2. Het toelatingsdocument volwasseneneducatie vast te stellen.
3. met toepassing van het bepaalde in artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, op grond van
het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f.en g. van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van toelatingsdocument
volwasseneneducatie tot het moment van publicatie op www.aanbestedinqskalender.nl.
4. De directeur van de Regio mandateren/ volmacht verlenen met het recht tot het verlenen
van ondermandaat / substitutie om namens de gemeente uitvoering te geven aan:
1 . Opdrachtverstrekking van volwasseneneducatie aan (een) aanbiede(s).
2. Controle op rechtmatigheid van declaraties van volwasseneneducatie.
3. Behandeling van klachten.
4. Benodigde verwerking van persoonsgegevens en uitoefening van taken die van toepassing
zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming.
5. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur van de Regio om de
toelatingsbeslissing van de opdracht te nemen en de gunning van de opdracht uit te voeren.
6. Volmacht te verlenen met het recht van substitutie aan de directeur Regio G&V om het
beheer van de overeenkomst volwasseneneducatie uit te voeren. Hiertoe wordt in ieder geval
gerekend: ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een
overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband (kunnen) houden, met
uitzondering van het voeren van een rechtsgeding.
7. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze te versturen naar de raad.

4.b.

RIB Kwaliteit leidend in leerlingen- en jeugdhulpvervoer
Korte inhoud: Kennisnemen van de gevolgen van de aanbesteding leerlingen- en

jeugdhulpvervoer
Conform advies wordt besloten de informatienota betreffende de aanbesteding leerlingen- en
jeugdhulpvervoer te verstrekken aan de raad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 19 juni 2018
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