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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 4 juni 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Korte inhoud: Voorgesteld wordt om het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving
2018 vast to stellen en dit ter kennisname aan de raad to sturen
Conform advies wordt besloten:
1. Het jaarverslag Vergunningen,Toezicht en Handhaving 2018 Blaricum vast to stellen;
2. Het jaarverslag Vergunningen,Toezicht en Handhaving 2018 Blaricum ter kennisname aan
de raad to sturen.

2.b.

Ontwerp uitwerkingsplan De Blaricummermeent deelplan G2
Korte inhoud: In 2018 is de gemeente gestart met een selectieprocedure voor de ontwikkeling
van projectmatige woningen in deelplan G2 en G3. Voor twee ontwikkelvlekken in deelplan G3
heeft de gemeente reeds ontwikkelaars geselecteerd. Voor de derde ontwikkelvlek in deelplan
G3 en de ontwikkelvlek in deelplan G2 loopt nu de selectieprocedure: medio juni dienen de vijf
ontwikkelaars die zijn ingeloot hun inzending in. Verder heeft de gemeente ambtelijk
overeenstemming bereikt met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken over een
complex met zorgwoningen ten behoeve van een zorginstelling. De koopovereenkomst zal op
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korte termijn ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Tot slot is de gemeente in
gesprek over een initiatief voor een kinderdagverblijf. Er is ambtelijke overeenstemming over
de grondprijs en de verkaveling. De initiatiefnemer stelt momenteel een schetsontwerp van het
gebouw op en vervolgens kan een koopovereenkomst worden opgesteld. Deelplan G2 heeft in
het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F en G een zogenaamde uit
to werken bestemming. De genoemde ontwikkelingen in deelplan G2 zijn de aanleiding voor
het in procedure brengen van een uitwerkingsplan van het bestemmingsplan. Op basis van het
uitwerkingsplan kan de gemeente to zijner tijd omgevingsvergunningen verlenen.
Conform advies wordt besloten:
1. in to stemmen met het ontwerp Uitwerkingsplan Blaricummermeent Deelplan Woongebied
G2 conform artikel 10 van het bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, actualisatie F
en G.
2. het ontwerpbesluit en ontwerp uitwerkingsplan conform artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke
ordening gedurende zes weken ter inzage to leggen en het overleg met instanties conform
artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening to starten.
3.

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

3.a.

Onderzoek mogelijkheid zonnepanelen op geluidsscherm
Korte inhoud: Onderzoek uit laten voeren Haar de mogelijkheid van zonnepanelen op het
geluidscherm tangs de A27. Op basis van het onderzoeksresultaat kan beoordeeld worden of
het interessant is om zonnepanelen op het geluidscherm to (laten) exploiteren en Welke
technische en financiele oplossing daarbij voor de hand ligt.
Besloten wordt:
1. Onderzoek uit to laten voeren Haar de mogelijkheid van zonnepanelen op het geluidsscherm
tangs de A27;
2. Dit onderzoek door adviseurs en ingenieursbureau Movares to laten doen;
3. De kosten to dekken ten taste van kostenplaats Milieubeheer/overige goederen en diensten;

3.b.

Integraal beheer openbare ruimte Blaricum
Korte inhoud: het college heeft ingestemd met een aangepaste werkwijze en taakverdeling op
het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. hierdoor wordt met de
beschikbare financiele middelen een hogere kwaliteit behaald dan voorheen. het college wit de
raadsleden hierover informeren.
Conform advies wordt besloten de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het integrate beheer
van de openbare ruimte aan de griffie to versturen.

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Taalakkoord 2019-2021
Korte inhoud: Ondertekening van het Taalakkoord met als doel om laaggeletterdheid to
verminderen door meer bekendheid to geven aan dit probleem.
Conform advies wordt besloten:
1. in to stemmen met de in dit voorstel geformuleerde doelen en ze op to nemen in het
Taalakkoord 2019-2021.
2. de wethouder onderwijs to machtigen om het Taalakkoord 2019-2021 to ondertekenen.

4.c.

Stop trajecten Volwasseneneducatie
Korte inhoud: Het regionale budget volwasseneneducatie is niet meer toereikend om nieuwe
trajecten op to starten of to vervolgen. Met dit voorstel geven wij de Regio de opdracht om de
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situatie to onderzoeken zodat het college op basis van meer informatie later kan besluiten om
wel of niet meer middelen beschikbaar to stellen. Dit betekent dat de inwoners die nu op de
wachtlijst staan nog niet kunnen beginnen aan een taaltraject.
Conform advies wordt besloten:
1. De regio de opdracht to geven in beeld to brengen Welke doelgroep er is bereikt met de
huidige WEB-trajecten en het
benoemen van toegangscriteria op basis van urgentie;
2. Tijdelijk de nieuwe instroom en verlenging van WEB-trajecten to stoppen;
3. De gemeenteraad to informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 18 juni 2019
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