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1.

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

1.a.

Besluitenlijst 16 juni 2015
Conform vastgesteld.

1.b.

Archiefinspectierapport Blaricum over 2014
Korte inhoud: Iedere twee jaar vindt er een inspectie plaats van de archieven door de
toezichthouder. Vanwege de BEL-samenwerking is deze inspectie integraal uitgevoerd voor
alle BEL-organisaties. Dit rapport (verslag) is een weergave van deze inspectie.
Conform advies wordt besloten:
1 - Kennis te nemen van de voorgestelde verbeterpunten in het verslag van de
Archiefinspectie 2014;
2 - De raad hierover te informeren.

1.c.

Inhoudelijke notitie inkoopsamenwerking in de Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In het overleg afdeling Gooi en Vechtstreek van gemeentesecretarissen d.d. 8
januari 2015 is de notitie ‘evaluatie en toekomst inkoopsamenwerking in de Gooi en
Vechtstreek’ besproken. Op hoofdlijnen is positief gereageerd op dit voorstel en is
gevraagd om een inhoudelijke notitie voor te bereiden. Deze inhoudelijke notitie is 26 maart
2015 in het overleg afdeling Gooi en Vechtstreek van gemeentesecretarissen besproken en
goedgekeurd.
Conform advies wordt besloten in te stemmen met de notitie inzake inkoopsamenwerking Gooi
en Vechtstreek en de daarin voorgestelde vorm van matrix samenwerking, bijbehorende
structuur en besluitvorming.
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2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.b.

Overdracht Oude Renbaan 20
Korte inhoud: De gemeente Blaricum heeft destijds bij de kaveluitgifte in 1973 ter voorkoming
van speculatie, een eerste recht van koop bedongen. Dit recht is bedongen voor een periode
van 50 jaar.
Conform advies wordt besloten geen gebruik te maken van het gevestigde voorkeursrecht tot
koop ten aanzien van het perceel Oude Renbaan 20. Wel dient het voorkeursrecht te worden
gehandhaafd.

3.

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

3.a.

Uitvoeringsprogramma Vervanging en Beheer Openbare Verlichting in Blaricum en
Laren
Korte inhoud: In de bestuursopdracht wordt aangegeven hoe de BELCombinatie de keuzes die
door het college gemaakt moeten worden over de wijze waarop de vervanging van de
verlichting in de markt wordt gezet, de randvoorwaarden die de gemeente daarbij wil stellen en
over de wijze waarop de BEL Combinatie het beheer van de OVL wil regelen zal voorbereiden.
Conform advies wordt besloten om de “Bestuursopdracht Uitvoeringsprogramma Vervanging
en Beheer Openbare Verlichting in Blaricum en Laren” vast te stellen en om deze
Bestuursopdracht via de Raadgever ter kennisname naar de raad te sturen.

3.c.

GAD-meter 2014
Korte inhoud: De GAD-meter geeft inzicht in de prestaties mbt de afvalinzameling door de
Grondstoffen Afval Dienst (GAD). De uitkomsten zijn regiobreed; op ons gemeentelijk niveau
zijn de prestaties vermoedelijk aanzienlijk beter.
Conform advies wordt besloten kennis te nemen van de inhoud en strekking van de GAD
meter-2014 en deze door te geleiden naar de raad.

3.d.

Toekennen starterslening
Korte inhoud: Betrokkene heeft een starterslening aangevraagd maar komt op grond van de
Verordening Gemeenterekening VROM Startersregeling hiervoor niet in aanmerking. Hij
verzoekt het college om op grond van de hardheidsclausule hiervoor een uitzondering te
maken.
Gewijzigd akkoord
College besluit hardheidsclausule toe te passen en starterslening te verstrekken i.v.m. behoud
betrokkene voor belangrijke functies in Blaricum

3.e.

Reconstructie Schapendrift en Anton Mavelaan
Korte inhoud: Het hoofdriool en de asfaltverharding van de Schapendrift en de Anton
Mauvelaan verkeren in een slechte conditie en dienen vervangen te worden. 20 januari 2015
heeft het college ingestemd met de voorbereidingen hiervan. Inmiddels zijn de voorbereidingen
afgerond en dient het D.O. door het college voor akkoord bevonden te worden, zodat het werk
aanbesteed en uitgevoerd kan gaan worden.
Conform advies wordt besloten
1. Tot het vaststellen van het definitief ontwerp Schapendrift en Anton Mauvelaan.
2. Tot het vrijgeven van het uitvoeringskrediet van € 550.742 (investeringsplanning begroting
2015).

3.f.

Memo Nederheem
Conform

4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer B.H.E. Lüken

5.

Rondvraag / mededelingen
Besluit: Naar aanleiding van het gesprek tussen de Portefeuillehouders Verkeer van Huizen en
Blaricum met de Gedeputeerde Post over de Rapportage Tracévergelijking HOV 't Gooi legt
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het college, op verzoek van de Gedeputeerde, geheimhouding op het rapport totdat GS een
besluit heeft genomen op het rapport.
6.

Vka-stukken

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 30 juni 2015

Datum

Voorzitter
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:

30 juni 2015

Secretaris
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